OBEC VEĽKÝ KÝR
Námestie sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 00309109
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zabezpečenie publicity a zvyšovania informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva
k projektu: „Zberný dvor Veľký Kýr“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Veľký Kýr
Sídlo:
Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr
IČO:
00309109,
DIČ:
2020416310
Zastúpenie:
Ing. Judita Valašková - starostka obce
Kontakty:
e-mail: starostka@velkykyr.sk
Tel.: 0915/200 801
2. Spôsob doručenia a označenie CP:
Poštou, kuriérom, osobne alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu.
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka
návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresa sídla verejného obstarávateľa
• obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
• označenie „VO – neotvárať“ a označenie: „Publicita a informovanosť“

3. Druh zákazky: Služby
CPV kód: 80540000-1 Environmentálne školenia, 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
4. Identifikačné údaje projektu:
Názov projektu a číslo ITMS2014+: Zberný dvor Veľký Kýr, č. 310011B601
Operačný program: Kvalita životného prostredia
5. Špecifikácia predmetu zákazky:
Komplexné zabezpečenie informačných aktivít v oblasti odpadového hospodárstva určených pre
obyvateľov obce Veľký Kýr, ako dôležitý prostriedok pre dosiahnutie zmeny správania sa obyvateľov pri
nakladaní s odpadmi, ich triedení, zhodnocovaní a pod. (Všetky aktivity musia spĺňať požiadavky
operačného programu pre dodržiavanie princípov informovanosti a publicity projektov, uvedené na
www.op-kzp.sk nasledovne:
Dizajn manuál loga: http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizajn-manual-op-kzp/
Manuál pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP: http://www.op-kzp.sk/informovanostkomunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
Logo obce: www.velkykyr.sk

A. Environmentálne vzdelávanie (informovanosť)
Názov položky

Špecifikácia, podrobný popis produktu

1

Jednotka Množstvo

Prenájom stanu/prístrešku min.
rozmerov 3x3m s logom akcie min.
50x50cm na komatexovej tabuli so
samolepkou

Al konštrukcia, materiál – polyester
Logo akcie bude pozostávať z:
Názov Operačného programu Kvalita
životného prostredia, Logo OPKŽP a Logo
EÚ.
ks

Prenájom prezentačných zariadení –
ROLL UP 80 x 200 komplet –
Al konštrukcia, bannerovina 170 g/2,
konštrukcia + potlač
hrúbka 190 mikrometrov, vode odolná

1

ks

3

R-12, potlač - 2 farby
ks
plastová konštrukcia s vnútornou
policou, logo tabuľka s plnofarebnou
grafikou, na prednej stene stolíka
plnofarebná grafika
Logo bude pozostávať z:
Názov Operačného programu Kvalita
životného prostredia, Logo OPKŽP a Logo
prenájom promo stolík + potlač
EÚ.
ks
Práca personálu spojená s odovzdávaním
informácií a propagačných predmetov
obyvateľom obce počas realizácie
obslužný personál na komunikáciu s aktivity, s administráciou súvisiacou so
občanmi./rozdávanie brožúr,
zabezpečením prezenčných listín
balónov a pier/
a podpisov za prevzatie predmetov a pod. ks

300

balóniky s potlačou + HE bomba na
naplnenie (kúpa)

odborný personál na diskusiu a
prípadné prednášky – 2 x 1 hodina

zápisník s potlačou A4 (kúpa)

pero s potlačou (kúpa)

brožúra A5, cca 12 strán (texty,
úprava obrázkov, úprava textov,
zalomenie, tlač)

odborný poradca v oblasti triedeného
zberu odpadu a spolupráce s obcami,
prednáškové a školiace aktivity.
rozsah - min. 32 strán, obálka 4+0,
materiál - papier 200 g NL, vnútro papier 115 g, na každej strane tlačené
logá k projektu (Logo EÚ, Logo OPKŽP,
Názov projektu)
určené na rozdávanie pre cieľovú
skupinu
guľôčkové kovové pero s modrou
náplňou a s viacfarebnou potlačou 2 ks
loga (EÚ, OPKŽP) a názvu obce
potlač na dvoch stranách pera
určené na rozdávanie pre cieľovú
skupinu
Texty: požadujeme spracovanie obsahu
brožúry s požadovanou tematikou
triedeného zberu so zameraním na
využívanie zberného dvora v obci Veľký
Kýr, texty musia byť odsúhlasené
vedením obce Veľký Kýr
Úprava obrázkov: požadujeme
vyhotovenie, výber a úpravu obrázkov
z obce Veľký Kýr, ktoré budú použité do
brožúry.
Úprava textov: požadujeme grafickú
úpravu textov schválených vedením obce
Zalomenie: požadujeme zalomenie
obsahu brožúry do tlače
2

2

1

ks

2

ks

500

ks

500

ks

500

Fotodokumentácia z akcie

Doprava, inštalácia, manipulácia.

Tlač: požadujeme tlač brožúr v počte 500
ks, formát A5, papier - obálka 200 g NL,
vnútro 115 g, väzba V1
Rozsah brožúry: cca 12 strán = 6 listov
Určené pre obyvateľov obce
Veľký Kýr a širokú verejnosť
Tvorba a spracovanie fotodokumentácie
z akcie počas celého dňa
Počet fotiek: minimálne 100 ks
Forma: elektronická na CD alebo inom
nosiči (v počte kópii 3 ks nosičov)
súbor
Úprava fotografií nie je potrebná
Náklady spojené s dopravou, inštaláciou
a manipuláciou zariadení dodávateľa za
účelom zabezpečenia služby v obci
súbor
Veľký Kýr.

1

1

B. Plagát (publicita)
Názov položky
Plagát

Špecifikácia, podrobný popis produktu
Formát A5, lesklý papier, plnofarebná tlač
Návrh a spracovanie obsahu, grafické spracovanie,
tlač
Obsah: bude pozostávať zo základných informácii
o realizácii projektu vrátane informácii o prevádzke
zberného dvora v obci, fotografie zberného dvora.
Logá EÚ, OPKŽP, príp. ďalšie povinné náležitosti
publicity v zmysle Manuálu pre informovanie a
komunikáciu pre OP KŽP

Jednotka
ks

Množstvo
500

Všeobecné požiadavky na realizáciu aktivít:
1.

Realizáciu aktivity Environmentálneho vzdelávania požadujeme v dňoch pracovného pokoja – t.j. sobota
alebo nedeľa, podľa bližšieho určenia verejného obstarávateľa.

2.

Požadovaný termín dodania Environmentálneho vzdelávania je do 02/2018 od nadobudnutia účinnosti
zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorá bude výsledkom tohto prieskumu.

3.

Požadovaný termín dodania Plagátov je do ukončenia realizácie projektu, t.j. do 02/2018

4.

Merateľným ukazovateľom projektu je 500 účastníkov, priamo oslovených projektom. Účastníci , ktorí
obdržia reklamné predmety, budú povinní podpísať prevzatie materiálov. Dodávateľ bude zodpovedný
za prípravu prezenčných listín / preberacích protokolov s uvedením základných informácii o projekte
vrátane povinných náležitostí publicity (logá a pod.) a zabezpečenie oslovenia plánovaného počtu
cieľovej skupiny. Prezenčné listiny alebo preberacie protokoly požadujeme vyhotoviť v 3 origináloch.

5.

Pre realizáciu aktivity požadujeme minimálne 8 hodín poskytovania služieb (s výnimkou odborného
personálu na diskusiu), Max. čas je ovplyvnený naplnením merateľného ukazovateľa projektu, ktorým
je oslovenie min. 500 osôb. Upozorňujeme, že ak sa dodávateľovi nepodarí osloviť min. 500 osôb v
rámci realizácie environmentálneho vzdelávania (potvrdené podpismi účastníkov na prezenčných
listinách) bude povinný aktivitu zopakovať tak, aby kumulatívne bolo oslovených minimálne 500 osôb, a
to na vlastné náklady.

6.

Odborné témy – hlavné tematické oblasti - uvedené nižšie sú stanovené projektom, v prípade, že školiteľ
uzná za vhodné doplnenie aj iných tém, bude mu to umožnené.

3

Podľa sledovaných cieľov odpadového hospodárstva bude informačná aktivita – Environmentálne vzdelávanie
zamerané na tieto hlavné tematické oblasti:
1. predchádzanie vzniku odpadov,
2. ovplyvňovanie (znižovanie) nadmernej spotreby,
3. triedený zber komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (vrátane tematickej
oblasti zákazu spaľovania odpadov),
4. zvýšenie informovanosti obyvateľstva o systéme triedeného zberu v obci,
5. na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti odpadov,
6. na zvýšenie povedomia obyvateľstva o možných zdravotných rizikách z nekontrolovaného spaľovania
komunálneho odpadu.
7.

Požiadavky na zabezpečenie povinnej publicity projektov realizovaných v rámci OP Kvalita životného
prostredia sú zverejnené na www.op-kzp.sk. Žiadame uchádzačov, aby si preštudovali dokumentáciu
týkajúcu sa povinností prijímateľov k zabezpečeniu publicity projektov. Odkazy na zdroje týchto
informácii sú uvedené na www.op-kzp.sk nasledovne:

Dizajn manuál loga: http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizajn-manual-op-kzp/
Manuál pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP: http://www.op-kzp.sk/informovanostkomunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
Logo obce: www.velkykyr.sk
8.

1.

Požiadavky na odborný personál / odborný školiteľ: sú uvedené v podmienkach účasti uchádzačov.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Osobné postavenie
1a) Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača
na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra
použiteľný na právne účely, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

Technická alebo odborná spôsobilosť
2a) Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov vrátane kontaktných
údajov na odberateľov, kde bude možné poskytnuté informácie overiť. Verejný obstarávateľ požaduje
zdokladovanie zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky, t.j. takých zákaziek, ktorých predmetom bola realizácia propagačných aktivít, pričom celkový
rozpočet poskytnutých služieb bol minimálne vo výške 8 000,00 Eur bez DPH
Zoznam musí obsahovať minimálne údaje:
-

Názov odberateľa
Predmet zmluvy
Výška rozpočtu zákazky
Kontaktné údaje na odberateľa (meno a priezvisko kontaktnej osoby, u ktorej je možné overiť
poskytnuté informácie, tel. číslo)

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní – verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky.
4

Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek vedie k výberu poskytovateľa
garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej
úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne a zároveň, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý
dodať predmet zákazky. Splnenie tejto požiadavky umožňuje verejnému obstarávateľovi preveriť
primerané skúsenosti pri poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru zložitosti.
2b) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osoby / osôb zodpovedných za
poskytnutie služby:
a) Min. 3 roky odbornej praxe v oblasti ochrany životného prostredia súvisiacej s odpadovým
hospodárstvom
b) Min. stredoškolské vzdelanie
c) Min. 10 pracovných skúsenosti s lektorskou / prednáškovou činnosťou
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky predložením originálu životopisu s podpisom zodpovednej
osoby / zodpovedných osôb, pričom splnenie podmienok je potrebné v prípade vzdelania preukázať
dokladom o vzdelaní (postačuje kópia) a v prípade pracovných skúseností výpisom prehľadu pracovných
skúsenosti s danou problematikou, podpísaným zodpovednou osobou. (originál)
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky: Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti
v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní: Určená podmienka účasti je primeraná.
Preukázanie odborných pracovných skúseností resp. vzdelania považuje verejný obstarávateľ za minimum
preukazujúce schopnosti uchádzača pre riadne plnenie zmluvy. Cieľom požiadavky je preukázanie
zabezpečenia kvality poskytovaných služieb zo strany uchádzača, ktorý disponuje dostatočnými
personálnymi kapacitami s primeranými skúsenosťami a odbornosťou pre poskytovanie služieb
požadovaného rozsahu na profesionálnej úrovni.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 11.324,17 EUR bez DPH
7. Dátum a čas predloženia cenovej ponuky:
Do 30. 08. 2017 do 08: 00 hod.
8. Kritérium na hodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém.
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto (úspešná ponuka),
ostatným ponukám druhé, tretie, atď. (neúspešné ponuky).
Po vyhodnotení predložených ponúk bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy, ktorá musí byť uzatvorená v súlade s
podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

9. Formát pre cenovú ponuku od uchádzača pre celý predmet zákazky: Príloha výzvy
10.Podmienky zmluvy:
1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.

2. Verejný obstarávateľ ako Prijímateľ Nenávratného finančného príspevku má právo bez
3.
4.
5.
6.
7.

akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy s Dodávateľom v prípade, ak ešte nedošlo k k plneniu
zo zmluvy medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom.
Zmluva o poskytovaní služieb nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť po vykonaní administratívnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku (schválení procesu VO Poskytovateľom).
Požadovaný termín dodania aktivity Environmentálne vzdelávanie: do 02/2018
Požadovaný termín dodania Plagátov : do ukončenia realizácie projektu: do 02/2018
Splatnosť faktúr bude 60 dní od doručenia faktúry.
Požadované miesto dodania tovarov a služieb: Obec Veľký Kýr

Vo Veľkom Kýre, 17.08. 2017
Ing. Judita Valašková
starostka obce
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Príloha Výzvy: Odporúčaný formát pre cenovú ponuku na predmet zákazky: Zabezpečenie publicity
a informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva k projektu: „Zberný dvor Veľký Kýr“
Názov uchádzača a identifikačné údaje (sídlo, IČO, kontaktná osoba) :
1. Environmentálne vzdelávanie
Názov položky

Jednotka Množstvo Jedn. cena bez DPH Spolu bez DPH

Prenájom stanu/prístrešku minim.
rozmerov 3x3m s logom akcie min.
50x50cm na komatexovej tabuli so
samolepkou

ks

1

Prenájom prezentačných zariadení –
ROLL UP 80 x 200 komplet –
konštrukcia + potlač
ks

3

balóniky s potlačou + HE bomba na
naplnenie
prenájom promo stolík + potlač

ks
ks

300
2

obslužný personál na komunikáciu s
občanmi./rozdávanie brožúr,
balónov a pier/
ks
odborný personál na diskusiu a
prípadné prednášky – 2 x 1 hodina ks

1

zápisník s potlačou A4
pero s potlačou

2

ks
ks

500
500

brožúra A5, 12 strán (texty, úprava
obrázkov, úprava textov, zalomenie,
tlač)
ks
Fotodokumentácia z akcie
súbor
Doprava, inštalácia, manipulácia.

500
1

súbor

1

Cena spolu bez DPH v EUR:
Cena spolu s DPH v EUR:
2. Plagáty

Názov
položky
Plagát

Špecifikácia, podrobný popis produktu
Formát A5, lesklý papier, plnofarebná
tlač, Návrh, grafické spracovanie, tlač
Cena spolu bez DPH v EUR:
Cena spolu s DPH v EUR:

Jednotka
ks

Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky: ...........................
Meno a priezvisko zodpovednej osoby:.......................................................
Podpis a pečiatka: ......................................................
7

Jedn.
cena
bez
Množstvo DPH
500

Spolu
bez
DPH

