Výzva na predkladanie cenových ponúk
Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre*:

x

zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákazku, na ktorú sa uplatňujú ustanovenia zákona č 343/20158 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
iné:

*Vyplniť x do príslušnej kolónky

Identifikácia osoby podľa §8 ods.1
Názov

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Poštová adresa

Križkova 9

Mesto

Bratislava

PSČ

811 04

IČO

307 78 867

Kontaktná osoba

Ivana Geľhošová

tel.číslo

02/ 209 222 50

e-mail

ivana.gelhosova@saaic.sk

www stránka obstarávateľa

www.saaic.sk

Identifikácia zákazky
Názov zákazky:

Reklamné predmety

Predmet zákazky:

Reklamné predmety a materiály na propagáciu programu Erasmus+

Druh zákazky:

Tovar

Kód CPV:

22462000-6 Propagačný materiál
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky

Opis zákazky (tovaru/služby/práce):

Predmetom zákazky sú reklamné predmety s potlačou určené na
reprezentáciu programu Erasmus+. Požiadavky na reklamné predmety sú
uvedené v súťažných podkladoch v prílohe Reklamné predmety Špecifikácia.
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Lehota na predkladanie ponuky:
Spôsob predloženia ponuky*:

05.11.2021 do 12:00 hod.
osobne

I

poštou

I

e-mail

Miesto plnenia:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Križkova 9,
811 04 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR
bez DPH:

Výzva zároveň slúži za účelom stanovenia aktuálnej predpokladanej
hodnoty zákazky v súlade s ustanoveniami § 6 ZVO.

Typ zmluvy:

Rámcová zmluva o dodaní reklamných predmetov platná do 31.12.2023.
Súčasťou zmluvy bude právo obstarávateľa na predloženie a odsúhlasenie
vzoriek jednotlivých reklamných predmetov (finálnej podoby reklamného
predmetu) pred záväznou objednávkou. Obstarávateľ neposkytne
úspešnému uchádzačovi žiadny preddavok. Platby budú realizované na
základe riadne vystavených a doručených faktúr.

* Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať.

Jazyk ponuky:
Povinné údaje cenovej ponuky:

slovenský

-identifikačné údaje uchádzača
- kontakt na osobu zastupujúcu uchádzača
(telefón, e-mail)

Merná jednotka ponuky:

Mernou jednotkou pre vyhodnotenie ponúk sú počty kusov.

Cena ponuky:

Cena celkom bez DPH v EUR, a cena celkom vrátane DPH v EUR. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedenie
navrhovanú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH
v Slovenskej republike, je povinný upozorniť v ponuke. Cena musí zahŕňať
všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním požadovaného predmetu
zákazky.

Komplexnosť ponuky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač predkladá ponuku na
celý predmet zákazky.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ďalšie informácie obstarávateľa
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny s DPH (pre platcov DPH) a celkovej ceny v Eur pre
neplatcov DPH. Zodpovedná osoba vymenovaná obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet
zákazky zoradí uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s najvyššou
cenou. Ponuke s najnižšou cenou pridelí prvé miesto. Zodpovedná osoba vykoná všetky potrebné úkony podľa
zákona o verejnom obstarávaní.
Ponuka musí obsahovať návrh plnenia zákazky a cenovú ponuku v členení podľa prílohy č.1 Výzvy.
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Lehota na oznámenie víťaznej ponuky zo strany obstarávateľa je 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. V
tomto termíne zodpovedný pracovník oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma, a neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijal.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
stanoveným v tejto výzve, zmenili sa okolnosti za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené, ponuka uchádzačov bude
vyššia ako predpokladaná cena obstarávania, alebo v prípade, ak nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona - musí
byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike
nemusí predkladať v ponuke doklad o o právnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s
prvou vetou, túto skutočnosť si overí zadávateľ sám v Registri právnických osôb, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona - nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené znamená, že uchádzač so sídlom v Slovenskej
republike nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre
verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí zadávateľ sám na webovej stránke Úradu pre
verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona - konflikt záujmov podľa § 23
zákona, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto skutočnosť potvrdí uchádzač predložením
čestného vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmu podľa prílohy č.2

S pozdravom,
Ing. Jozef Detko
výkonný riaditeľ SAAIC
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