Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Televízia Turiec, s.r.o., Zastúpený:
Ing. Stanislav Thomka
IČO: 31647308
Sídlo organizácie: Moskovská 1, Martin, PSČ 036 01
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Thomka Telefón: 0911 602 161
e-mail: tvturiec@tvturiec.sk

2. Predmet obstarávania:

Hĺbkové čistenie (mokré tepovanie) látkových kinosedačiek – 318ks – Kino Moskva –
Moskovská 1, Martin, PSČ 036 01

3. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom tohto verejného obstarávania je dodanie služby – hĺbkové čistenie látkových
kinosedačiek formou mokrého tepovania v celkovom počte 318ks podľa ponúkanej najnižšej
ceny.

4. Miesto dodania:

Kino Moskva, Moskovská 1, Martin, PSČ 036 01

5. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

do 1.000 € bez DPH počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
Cena za dodané tovary musí byť stanovená ako maximálna cena konečná cena (u platiteľov
DPH vrátane DPH), vrátane všetkých ostatných nákladov súvisiacich s predmetom (napr.
doprava + čistiace prostriedky a pod.)

7. Typ zmluvy:

Kúpna zmluvy uzatvorená podľa Oddielu 1, §409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.z. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

8. Termín platnosti zmluvy je od 01.03.2018 do 30.04.2018
9. Lehota viazanosti ponuky je do 30.04.2018
10. Lehota na predkladanie ponúk

Ponuku a požadované doklady žiadame doručiť elektronicky na mail verejného obstarávateľa
najneskôr 21.03.2018 do 9:00 hod na mailovú adresu uvedenú v bode 1. –
tvturiec@tvturiec.sk
Predmet mailu: Tepovanie kinosedačiek

Vyhodnotenie ponúk a výsledné zverejnenie víťaznej ponuky bude dňa 22.03.2018 na
internetovej stránke www.tvturiec.eu.

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania

Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na predmet zákazky. Splatnosť faktúr je 14
dní od doručenia objednávateľovi.

13. Podmienky účasti uchádzačov

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonom v znení neskorších predpisov
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa
zákona č.
. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Splnenie podmienky účastí uchádzač preukáže podľa §32 ods. 2 písm.
e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu.
originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúcu oprávnenie (napr. výpis zo
živnostenského registra, výpis z obchodného registra, pracovnú zmluvu, doklad o zapísaní do
Úradného zoznamu podnikateľov).
Špecifické podmienky:
Dovoz čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a ostatných potrebných zariadení zabezpečuje
dodávateľ na vlastné náklady
Cena služby je vrátane na miesto dodávky
Realizácia samotnej služby prebieha len v hodinách mimokinového premietania po dohode s
obstarávateľom
Uzatvorenie zmluvy počas trvania realizácie dodania služby 01.03.2018 do 30.04.2018
Rozdelenie predmetu zákazky: nie
Možnosť predloženia variantných riešení: nie

14. Obsah ponuky:

1. Identifikačné údaje uchádzača.
2. Cenová ponuka uchádzača, musí byť predložená (vyčíslená) ako konečná cena za celý
predmet obstarávania bez DPH.
Všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku.
Cenová ponuka o dodávke tovaru musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena za celý predmet obstarania v EUR bez DPH. Uchádzač uvedie vo svojej
ponuke či je platca alebo nie je platca DPH pri identifikačných údajoch uchádzača. Ponuková
cena musí pokryť všetky náklady potrebné na dodržanie kvalitatívnych, dodacích a
platobných podmienok podľa výzvy na predloženie ponuky, vrátane nákladov na všetky
nevyhnutné služby súvisiace s doručením zákazky na miesto dodania zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet
obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.

16. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti,
za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie.
Uchádzač môže podľa potreby návrh doplniť a/alebo upraviť, avšak nesmie dopĺňať a/alebo
upravovať predmet zákazky a podmienky uvedené v tejto výzve na predloženie cenovej
ponuky. Zároveň nesmie návrh doplniť a/alebo upraviť tak, aby znevýhodňoval verejného
obstarávateľa. Návrhy uchádzača na doplnenie resp. úpravu budú zapracované až po ich
odsúhlasení verejným obstarávateľom.
Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh o poskytnutie služby v jednom
vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.
V Martine 01.03.2018
Ing. Stanislav Thomka
Konateľ spoločnosti

Hlavné správy TVT 21.02.2018
Zasadnutie Rady primátora pre seniorov a osoby ZŤP
Rada primátora pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím sa stretla na svojom
pravidelnom rokovaní
Primátor Andrej Hrnčiar ešte v roku 2009 zriadil Radu primátora pre seniorov a osoby ZŤP, ktorá
bola v tom čase prvou na Slovensku. Nechal sa inšpirovať Radou vlády SR pre seniorov. V našom
meste pôsobí ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán, pre riešenie otázok životných
podmienok, rovnosti príležitostí, rovnakého zaobchádzania so seniormi a osobami so zdravotným
postihnutím a ich začleňovanie do spoločnosti. V súčasnosti má 9 členov, predsedom je Pavol Kozák
a agendu po Milanovi Malíkovi, Alexandrovi Lilgem prevzal viceprimátor Imrich Žigo. Na svojom
pravidelnom rokovaní sa stretli v piatok dopoludnia.
8.ročné gymnázia – 5% kvóta
Martinské osemročné gymnázium 5% zákonnú kvótu počtu žiakov spĺňa
V Turci máme dve gymnázia, ktoré prijímajú žiakov aj do osemročnej formy štúdia. Štvrtáci začali
zo základných škôl na gymnázia odchádzať už koncom 90 – tich rokov. Mali to byť triedy pre
mimoriadne nadané deti, no situácia bola iná a osemročné triedy na gymnáziách vyrastali ako
huby po daždi. Minister školstva Ján Mikolaj v roku 2008 presadil do zákona 5% hranicu
z populačného ročníka. Táto hranica sa však roky posúvala a nedodržiavala. V školskom roku
2018/2019 sa to má zmeniť a okresné úrady, ktoré majú v kompetencii povoľovanie 1.ročníkov
v tom ktorom školskom roku majú striktne dodržiavať u zákon.
Petícia za zachovanie gymnázia
Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach hrozí pre nedodržanie 5% kvóty počtu žiakov postupný útlm
až zánik
Okres Turčianske Teplice nemá ani dvadsaťtisíc obyvateľov, a preto aj 5% hranica pre možnosť
prijatia žiakov na osemročnú formu štúdia vo svojej územnej pôsobnosti je malá. Je to len asi 5-6
žiakov a to je na otvorenie triedy málo, preto okresný úrad nepovolil Gymnáziu Mikuláša Galandu
v školskom roku 2018/2019 otvoriť triedu. Radnica, ktorá ja zriaďovateľom školy sa však nevzdáva
a pripravila Petíciu na podporu jednej z dvoch stredných škôl okresu. Ak by na gymnáziu, ktoré sa
od roku 1959 hlási k odkazu jedného z prvých slovenských gymnázií v Kláštore pod Znievom
nemohli pokračovať v osemročnej forme , prakticky by to znamenalo, že škola zatvorí svoje brány
úplne.

Matica slovenská v roku 2018
Matica slovenská bude aj v roku 2018 šíriť myšlienky slovanstva nielen doma, ale aj medzi
zahraničnými Slovákmi
Matica slovenská, ktorá má skoro v každej obci na Slovensku svoj miestny odbor bude aj v roku
2018 napĺňať svoje poslanie, ktorým je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a
umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k
slovenskej štátnosti. Rok 2018 sa bude niesť v duchu viacerých výročí. Pripomenieme si 155. výročie
vzniku Matice slovenskej a 50. výročie zákona o Matice slovenskej. Počas celého roka budú akcie
obsahovo zamerané na 100. výročie vzniku Československej republiky a podpisu Pittsburskej dohody.
Prázdniny v CVČ Kamarát
V CVČ Kamarát si pripravili pre prázdninujúce deti zaujímavý program
Tento týždeň majú žiaci základných
a stredných škôl Žilinského, Trenčianskeho
a Banskobystrického kraja jarné prázdniny. Hlavne pre tie menšie deti si v CVČ Kamarát pripravili
na každý deň rôzne aktivity. S našou kamerou sme ich zastihli dnes pri tvorivých dielňach.
Pozvánka na nohejbalový turnaj
Slovenský Pohár mužov v nohejbale, ktorý organizuje martinský klub bude v Martine
Už túto sobotu budú mať milovníci nohejbalu sviatok. Do Martina prídu tí najlepší hráči nohejbalu
z celého Slovenska. Hrať sa bude v telocvični ZŠ T.Zanovita na Severe a v športovom centre
v Diakovej . Turnaj, ktorý organizuje nohejbalový klub Martin bude písať už svoju 44. stranu života
Volejbalový turnaj
Hráči volejbalu nad 50.rokov z viacerých miest Slovenska si prišli zahrať do Martina
V telocvični ZŠ na Ul. Dolinského v Priekope sa v sobotu konal volejbalový turnaj pre starších
pánov. Podmienkou bol vek päťdesiat a viac rokov. Do turnaja sa zapojili hráči zo Zubrohlavy,
Žiliny, Frenštátu pod Radhošťem, Žiaru nad Hronom a dve Martinské družstvá. Víťazný pohár si
domov odniesli starší páni zo Žiaru nad Hronom.

