Naše číslo

Vybavuje/linka
Serenčéš/0917961214

Nitra
14.10.2014

Vec:
Prieskum trhu na obstaranie: Dodávka propagačných predmetov
– výzva na predloženie ponuky
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako
verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) predkladá v rámci prieskumu
trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO
výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT: SPSRSKBA
2. Predmet zákazky: Dodávka propagačných predmetov
3. Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa obstaráva v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, projektu
“Strategické riadenie agro-potravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka
na Slovensku“, kód projektu: 160TT1001408.
Predmetom zákazky je dodávka propagačných predmetov s logami uvedených v hlavičke
tohto dokumentu s týmito minimálnymi parametrami:
1. taška s logom (100 ks) - papierová taška s lesklým laminom, 320 x 130 x 400 mm,
150 g ON lesklý papier, biele bavlnené ušká, potlač 4/0 do veľkosti A4,
2. konferenčný folder (100 ks) - konferenčné dosky A4, potlač lôg 1/0,
3. blok s logom (100 ks) - trhacie bloky A5, 25 listov, 80 g BO, 1/0, lepené v hlave,
4. pero s logom (100 ks) - kovové guličkové pero s modrou náplňou, balené v plastovom
puzdre, laser loga 1/0,
5. USB kľúč s logom (100 ks) - USB kľúč s pogumovaným telom a kovovou krytkou,
kapacita 8/16 GB, laser loga 1/1, balené v krabičke,
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6. diár s logom (100 ks) - denný diár A5, 15 x 21 cm, s elastickou gumičkou, 360 strán,
biely papier, razba lôg slepotlačou
Logá pre propagačné predmety dodá verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi spolu
s objednávkou.
4. Lehota a miesto plnenia: do 31.10.2014; Dekanát FEM SPU v Nitre
5. Cena a spôsob určenia ceny: cenová ponuka – ocenená špecifikácia
6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky
- ocenenú špecifikáciu (príloha k výzve)
- prehlásenie, že ponuka zodpovedá minimálnym parametrom uvedeným v bode 3 tejto výzvy
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu v € s DPH
8. Termín predloženia ponuky do: 21.10.2014 do 10.00 h
9. Ponuku žiadame doručiť elektronicky na adresu: roman.serences@uniag.sk alebo
osobne v zalepenej obálke na sekretariát Dekanátu FEM, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
projektový garant
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