MyMamy, o.z.
Adresa: Jánošíkova 70,080 01 Prešov
Slovenská
republika

Výzva na predloženie ponúk
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.

2.
3.
4.
5.

Identifikácia verejného obstarávateľa : MyMamy, o.z.
Sídlo :
Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
IČO :
37 787 683
DIČ :
2021630963
Štatutárna zástupkyňa:
Mgr. Apolónia Sejková
e-mail štatutárky:
apolonia.sejkova@gmail.com
Druh zákazky : zákazka s nízkou hodnotou, na poskytnutie služby
Postup obstarávania: zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Názov zákazky : Zabezpečenie propagačnej kampane
Opis predmetu zákazky : Úspešný uchádzač sa na základe Zmluvy o poskytovaní služby zaviaže
pre verejného obstarávateľa (Objednávateľa) zabezpečiť propagáciu a informovanosť verejnosti
v súvislosti s realizáciou aktivít projektu FemFest2018, v zmysle dole uvedenej špecifikácie.
P.č.

Názov tovaru a špecifikácia

M.j.

Počet

1.

Inzercia v regionálnych
printových médiách vo forme
informačno-propagačného
článku opatreného logami
donora a realizátora projektu
Prenájom reklamných panelov,
city lightov počas obdobia 1
mesiaca, t.j. pred a počas
realizácie aktivít FemFestu 2018
( 25.11.-10.12.)

ks

2

ks

5

2.

Jedn.cena
bez DPH v €

Cena celkom
bez DPH v €

Cena celkom
s DPH v €

Spolu bez DPH, v eurách
Spolu s DPH, v eurách

Zákazku nie je možné rozdeliť. Cenovú ponuku je potrebné predložiť v celkovej sume na celý
predmet zákazky.
6.
7.

CPV: CPV: 79342200-5 : Propagačné služby
Predpokladaná hodnota zákazky spolu : 750,00 EUR bez DPH
Hodnota predpokladanej zákazky bola zadefinovaná na základe ceny obdobnej akcie realizovanej
objednávateľom a na základe zmluvného rozpočtu projektu.
8. Miesto dodania : úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet obstarávania na miesta určené
objednávateľom.
9. Lehota dodania služby : do 15. 11. 2018
10. Hlavné podmienky financovania : Predmet zákazky bude financovaný zo štátnych zdrojov MS SR
podporeného projektu „FemFest 2018“ a vlastných finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Fakturácia môže byť realizovaná až
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11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

po poskytnutí všetkých dohodnutých služieb uvedených v bode Názov zákazky, jednorazovo, bez
možnosti poskytnutia zálohy.
Podmienky účasti : Predloženie cenovej ponuky do stanovenej lehoty na predkladanie ponúk
a v predpísanej forme podľa bodu 13.
Po identifikácii úspešného uchádzača je tento povinný predložiť doklad o oprávnení poskytovať
služby podľa § 32 ods. 1. písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní – originál alebo kópiu, aj z internetu.
Spôsob určenia ceny Cenová ponuka musí obsahovať cenu služby bez DPH, DPH a cenu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene
EURO (€). Uchádzač predloží cenu v členení podľa bodu 5 tejto výzvy. Cenová ponuka nesmie
prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky, uvedenú v bode 7.
Lehota na predloženie ponuky : Do 10. 09. 2018 - 14:00 hod. Cenové ponuky potvrdené
podpisom štatutára, resp. zodpovednej osoby je potrebné doručiť poštou, prostredníctvom emailu alebo osobne na adresu podľa bodu 1 tejto výzvy.
Predloženie ponuky : Uchádzač v prípade osobného doručenia, resp. doručenia prostredníctvom
poštovej prepravy vloží cenovú ponuku do samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená
a označená „Neotvárať – propagačná kampaň“. Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nebude akceptovaná – vráti sa uchádzačovi neotvorená. V prípade zaslania
e-mailom uviesť do predmetu správy : „Súťaž – propagačná kampaň“
Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritérium je najnižšia cena s DPH na celý predmet
zákazky.
Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným
uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.
Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky
a) Adresa na predloženie cenovej ponuky poštou:
MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
b) Adresa na predloženie cenovej ponuky osobným doručením:
MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
c) Adresa elektronickej pošty na predloženie cenovej ponuky e mailom:
info@mymamy.sk.

V Prešove, dňa 27.8.2018
......................................
Mgr.Apolónia Sejková
MyMamy, o.z.
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