Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obstarávateľ:
Sídlo:
Prevádzka:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Strojárenská 3, 040 01 Košice
Ing. Ondrej Bernát, štatutárny zástupca
42319269
2023656833
VÚB, a.s., číslo účtu: 3088584453/0200
Ing. Mária Bystrá
0948 96 16 96
marketing@kosiceregion.com

v súlade s § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“) Vás
vyzýva
na predloženie cenovej ponuky na predmet
„výstavná expozícia ITF Slovakiatour 2014“
pre turistickú destináciu Košický kraj.
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:
2. Opis služby
2.1 Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa výstavnej expozície: ITF SLOVAKIATOUR 2014
v Bratislave.
2.2 Verejný obstarávateľ sa zúčastní výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2014, v dňoch 30.1.2.2.2014
3. Miesto dodania cenových ponúk a realizácie výstavnej expozície
3.1 Miestom dodania cenových ponúk je adresa obstarávateľa určená v bode 1.
3.2 Miestom uskutočňovania realizácie výstavnej expozície a dodania tovarov a služieb je ITF
Slovakiatour 2014 na výstavisku Incheba Bratislava.
4. Stručný opis zákazky
Spracovanie návrhu výtvarného a architektonického riešenia výstavnej expozície - stánku podľa
zadanej témy zo strany obstarávateľa na realizáciu a inštaláciu na výstave ITF SLOVAKIATOUR v dňoch
30.1. - 2.2. 2014 na výstavisku Incheba Bratislava.
Rozsah predmetu zákazky:
a. Architektonický projekt - navrhnúť kombináciu vhodného stavebného systému s atypickými
konštrukčnými prvkami podľa grafickej predlohy v prílohe č.1.
b. Realizácia výstavnej expozície.
c. Výroba a aplikácia grafického stvárnenia podľa grafického návrhu (príloha 1).
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d. Manažment prípravy výstavnej expozície vrátane nákladov na komunikáciu s výstavnou
správou.
e. Zabezpečenie technických prívodov (vody, elektriny), likvidácie odpadu, upratovania.
f. Zhotovenie fotodokumentácie expozície.
Plocha expozície:
ITF Slovakiatour Bratislava 108 m2 (16,5 x 6 m)
Príprava
- návrh technického riešenia výstavného priestoru (expozície),
- projektová dokumentácia a rozpočet,
- kompozícia veľkoplošných fotografií a textov,
- návrh a realizácia výstavnej grafiky,
Výstavba :
- zo stavebného systému, ktorý umožňuje stavbu jednoduchých stánkov
- výstavba atypickej expozície
- odovzdanie expozície v dohodnutom termíne
Vybavenie:
- expozícia: s informačnými pultmi a skrinkami na propagačné materiály, priestory pre rokovania
(otvorené) stoly, stoličky k rokovacím stolom a k informačným pultom, taburetky, barové stoličky
a pultík,
- zázemia expozície: regály na uloženie materiálu, stojanový vešiak
-zobrazovacím panelom s uhlopriečkou min. 42 palcová LCD a prehrávačom DVD
-vybavenie kuchynky chladnička 1 ks, rýchlovarná kanvica, drez s prietokovým ohrievačom na teplú
vodu, drobný inventár - kuchynské nože, dosky na krájanie, príborové sady, šálky na kávu, malé
lyžičky, poháre na nealkoholické nápoje, poháre so stopkami na víno, taniere, otvárač na fľaše atď.
5. Podmienky účasti a obsah ponuky
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač okrem graficko-technického riešenia a cenovej ponuky musí preukázať:
a) identifikačné údaje uchádzača (názov, adresa, právna forma, štatutárny orgán, IČO, IČ pre DPH,
DIČ, bankové spojenie, telefón, fax, e-mail, http://www/, kontaktná osoba)
b) predložiť kópiu aktuálneho dokladu (nemusí byť overená) o oprávnení podnikať resp. iný doklad
oprávňujúci vykonávať požadované služby (napr. stanovy).
c) diela (portály) realizované v podobnom rozsahu zákazky min. 3,
d) vyhlásenie uchádzača: o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
súhlas s podmienkami súťaže
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením tejto
inej osoby alebo originálom resp. overenou kópiou platnej zmluvy o budúcej zmluve.
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Graficko-technické riešenie a cenovú ponuku je potrebné zaslať e-mailom alebo poslať poštou, s
názvom súťaže - „expozícia ITF Slovakiatour 2014“ do 21.11. 2013, do16:00 hodiny na adresu
verejného obstarávateľa a kontaktnú osobu uvedenú v bode 1.

6. Kritériá hodnotenia ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za podmienky dodržania grafického
nákresu v prílohe č. 1.– konečná cena za poskytnutie služieb.
7. Platobné a obchodné podmienky
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi. Predložené cenové ponuky sa účastníkom súťaže nevracajú. Verejný
obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, a ostatným uchádzačom oznámi
výsledky súťaže.
8. Predpokladané trvanie zmluvy
Zmluva bude s úspešným uchádzačom uzavretá na dobu určitú. Predpokladané odovzdanie diela
bude najneskôr do 29.01. 2014.
9. Platnosť ponuky
Lehota viazanosti ponúk do 30.11. 2013
10. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré cenovo nebudú zodpovedať tzv. „reálnym
priemerným cenám“ (príliš nízka cena ak nebude odôvodnená, resp. príliš vysoká cena).
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, alebo iné
podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.

V Košiciach dňa 19.11.2013
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Príloha č. 1
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