OBEC PALOTA
Obecný úrad, Palota č. 45, 068 01 Medzilaborce

VÝZVA
Na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky s nízkou hodnotou
( prieskum trhu)

1.

2.

Verejný obstarávateľ:
Úradný názov:
IČO:
DIČ:
Poštová adresa:
PSČ:
Mesto/obec:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Obec Palota
00323373
2021173704
Obecný úrad Palota č. 45
068 01
Palota
Monika Kurťáková
0911 568 212
obecpalota@zoznam.sk

Názov predmetu zákazky: Knižná publikácia o obci Palota a cezhraničnej spolupráci s poľskými partnermi
v rámci mikroprojektu „Kroky života na hranici“
Hlavný kód CPV:
79971200-3 Knihárske služby
79810000-5 Tlačiarenské služby
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou

3.

Opis predmetu zákazky: Príprava a realizácia publikácie o obci Palota a cezhraničnej spolupráci s poľskými
partnermi pozostáva z :
- príprava textovej časti a obrazovej časti publikácie (min. 35 normostrán - text v slovenskom jazyku,
min. 35 normostrán - text v poľskom jazyku bude prekladom slovenských textov, min. 20 fotografií)
- jazyková korektúra
- grafická príprava tlačového pdf - min. 70 strán (formát A4, 70 strán, CMYK), zalomenie, sadzba
- tlač (formát A4, min. 70 strán, plnofarebná, CMYK, tvrdá väzba obálky, lesklý papier 160 g/m², 1 000 ks)
- v publikácii bude opis historických udalostí od roku 1563 po súčasnosť, ktoré vznikli v cezhraničnej
spolupráci obce Palota s poľskými partnermi. Pri opise je potrebné úzko spolupracovať s obcou Palota

4.

Termín alebo lehota dodania: 30.04.2021

5.

Miesto dodania: Obecný úrad Palota č. 45

6.

Hlavné podmienky financovania: predmet obstarávania sa bude financovať z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 20142020, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Palota.

7.

Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač predloží cenovú ponuku.
Uchádzači spracujú cenu v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH,
upozorní na túto skutočnosť v ponuke
8. Lehota na predkladanie ponúk: do 11.01.2021 do 12.00 hod. doručené adresátovi
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Vyplnenú a podpísanú cenovú ponuku – prílohu č. 1 tejto výzvy zašlite emailom na adresu:
obecpalota@zoznam.sk

V Palote, dňa 29.12.2020

Mgr. Vasiľ Bomberovič
starosta obce

