Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Krajina:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Karpatský euroregión Slovensko
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
Hlavná 68, 04001 Košice
Slovenská republika
37791257
Ing. Gabriel Kiss
0903 655 999
kiss@ker.sk

Plánuje obstarať službu v rámci projektov: SPOZNÁVAJME

POĽSKO - SLOVENSKÉ

POHRANIČIE ZO SEDLA BICYKLA - II.

Názov zákazky: tlač propagačnej príručky k cyklotrase
I. ŠPECIFIKÁCIA OBSTARÁVANEJ SLUŽBY:
Tlač propagačnej príručky k cyklotrase - špecifikácia: forma leporelo, formát 3xA4
rozdelený na 9 častí ( t.j. každá A4 na 3 časti) t.j.spolu 9 listov resp. 18 strán leporela),
plnofarebná, lesklá, jazyková mutácia SJ, PJ a AJ, spolu 1 500ks.
II. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Celková hodnota zákazky: 4200,00 EUR s DPH
Celková hodnota zákazky bez DPH: 3500,00 EUR
III. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNEJ SÚŤAŽI:
a) Cenovú ponuku na predmet obstarávania, je potrebné doručiť e-mailom na e-mailovú
adresu kontaktnej osoby: Ing Gabriel Kiss, e-mail: kiss@ker.sk, tel: 0903 655 999.
b) Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke bez DPH a s DPH. Uchádzač, ktorý nie je
platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. Obstarávateľ nie je
platcom DPH.
c) Cenová ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
d) Lehota na predkladanie ponuky: Uplynie 10.3.2014.
e) Nami požadovaný termín dodania tovaru je do 31.03.2014.
f) Objednávka bude vystavená uchádzačovi, ktorého cenová ponuka predložená v súlade
s touto výzvou bude obsahovať najnižšiu cenu.
g) Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 11.03.2014
IV. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
V. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Úspešný uchádzač, bude vyzvaný na predloženie kópie aktuálneho dokladu, ktorý preukazuje
oprávnenosť uchádzača poskytovať požadovanú službu.
Košice, 05.03.2014
Ing. Gabriel Kiss
Výkonný riaditeľ

