SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Katedra udržateľného rozvoja

Vec:

Prieskum trhu na obstaranie lokalizačných predpokladov z pohľadu turistického potenciálu
do správy „Charakteristika hraničného regiónu Východné Slovensko – Zakarpatská Ukrajina
(výzva na predloženie ponuky)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako
verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) predkladá
v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda A. Hlinku , 949 76 Nitra
IČO: 00397482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT: SPSRSKBA
2. Predmet zákazky:
Zhodnotenie turistického potenciálu regiónu ako podklad do správy „Zhodnotenie turistického
potenciálu hraničného regiónu Východné Slovensko-Zakarpatská Ukrajina.“
3. Opis predmetu zákazky:
a) oblasti:
okres Medzilaborce, okres Stropkov, okres Vranov nad Topľou, okres Humenné, okres Snina, okres
Sobrance, okres Michalovce, okres Trebišov, Užhorodný rajón, Perečínsky rajón, Veľkobreziansky
rajón,
b) charakteristika z hľadiska:
- prírodné atrakcie,
- kultúrne atrakcie,
- športové atrakcie,
- miestne špeciality,
- iné atrakcie,
c) súčasná ponuka doplnkových služieb – ubytovacie a stravovacie kapacity,
d) identifikovaný potenciál pre rozvoj ekologického turizmu v hraničnom regióne.
Výsledkom predmetu zákazky – zhodnotenia turistického potenciálu hraničného regiónu Východné
Slovensko – Zakarpatská Ukrajina bude input do štúdie v minimálnom rozsahu 30 strán A4.
4. Miesto plnenia:
Katedra udržateľného rozvoja, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
5. Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.
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6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z: O-10-106/0100-00 (106160)
Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky.
Súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený preberací protokol. Lehota splatnosti faktúry je
30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
7. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková cena
bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH.
- V prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie cenu konečnú v €.
8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- cenovú ponuku,
- opis predmetu zákazky,
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v € s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH sa bude posudzovať
jeho konečná cena v €.
10.Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 10. 04. 2017 do 17.00 h. mailom na adresu:
pavol.otepka@uniag.sk

Ing. Pavol Otepka, PhD.
zodpovedný riešiteľ
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