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VEc: Prieskum trhu na obstarani€ ,,zabezpečenie odbornei tematickej študijnej cesty do Čínya Japonska
pre 2 osoby" - výzva na predloženie ponuky

slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2,949 76 Nitra, ako Verejný
obstaráVatel'V zmysle § 7 odst. 1 písm, d) zákona č.34312o15 Z.z. overejnom obstaráVaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (d'alej ako,,zákon") predkladá vrámci zákazky snízkou
hodnotou podía § 117 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1, ldentifi kácia ver€iného obstarávatera:

Názov: slovenská pornohospodárska univerzita V Nitre

sídlo:Trieda A. Hlinku 2,949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Dr,h.c.prof. lng. Peter Bielik, PhD., rektor

lčo: oo397482

lč DPH: sK2o27252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

lBAN:sK40 8180 0000 0070 0006 6247

sWlFT:sPsRsKBA
2, Predmet zákazky: ,,zabezpečenie odbornej tematickej študijnej cesty do Čínya Japonska pre 2 osoby"

Druh zákazky: slUžba
3. Opis predmetu zákazky:

.

.
.

kompletné zabezpečenie odbornej tematickej študijnej cesty do čínyaJaponska so zameraním na
záhradnú a krajinnú architektúru (miesta shanghai, Hongcun, HUangshan Mountain, HangzhoU,
Suzhou, Wuxi, osaka, Kyoto-Arashiyama , Kyoto BiWa), Vrátane dopravy - Ietecky, ubytovania,
5traVoVania, sprievodcu,

termín:22,10.- 05.11.2017 (15 dní)
počet osób: 2

4. spoločný slovník obstarávania (cPV): 63510000-7 služby cestovných kanceláriía podobnéslužby

5. Miesto plnenia: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,
Slovenská poťnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2,949 76 Nitra
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6,

Trvanie zmluvy, alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Dodanie sIužby bude realizované na základe objednáVky,

7. Hlavné podmienky íinancovania a platobné podmienky:
PráVo Vystaviť faktúru Vznikne po zabezpečení predmetu zákaZky.

Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní odo dňa Vystavenia faktúry.
8. cena a spósob určenia ceny:
-

cena za predmet zákazky musí zahíňaťvšetky náklady spojené 5 predmetom zákazky,

-

cenu žiadame stanoviť jednotlivo za čiastkovéslužby bez DPH a s DPH na osobu,

-

cena celkom spolu bez DPH a s DPH
v prípade, ak uchádzač nie je platiterom DPH uvedie cenu konečnúv €

9, Uchádzač v rámci svoiei ponuky predloží:
-

cenovú ponuku a opis predmetu zákazky,

-

fotokópiu dokladu o opráVnení poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákaZky

10, Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- Objednávka bude zaslaná uchádzačovi, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu v €

s DPH a zároveň
bude tryhovovať požiadaVkám verejného obstaráVanie Vo VýzVe. V prípade uchádzača, ktorý nie je platitelbm
DPH sa bude posudzovať jeho konečná cena v €.

1l.

Lehota

a

miesto na predkladanie ponúk: do 26.07.20L7

do 10,00 h

mailom na adresu:

simona.Rabekova@uniag.sk
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