Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

„Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do
vzdelávacích programov“

Naše číslo
SPU/VO/2/2014

Vybavuje/linka
Estergomi

Nitra
09.01.2014

Vec: Prieskum trhu na obstaranie: Letenky – Bankok
– 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
Predmet zákazky: Letenky – Bankok
2. Opis predmetu zákazky, najmä:
V rámci požiadavky verejného obstarávateľa je nutné zabezpečiť leteckú dopravu osôb:
Počet leteniek : 5
Tam:
Viedeň – Bankok
08.02.2014 čas odletu do 12.00 hod.
Späť:
Bankok – Viedeň
19.02.2014 čas príletu do 20.00 hod.
Prestupy: maximálne 2x
Celková čakacia doba: max. 6 hodín
Trieda: economy
Miesto a čas plnenia: letenky zabezpečiť aspoň 3 pracovné dni pred odletom
a odovzdať osobe verejného obstarávateľa podľa objednávky.
3. Lehota a miesto plnenia: SPU v Nitre, do 04.02.2014
4. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzač cenu stanoví v štruktúre: jednotková cena bez DPH, cena za 5 leteniek bez DPH,
Celková cena za 5 leteniek s DPH.
5. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky,
- cenová ponuka
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
7. Termín predloženia ponuky do: 16.01.2014 do 09.00 hod.
8. Ponuku žiadame doručiť elektronicky na adresu:
stefan.estergomi@uniag.sk alebo osobne v zalepenej obálke do kancelárie
č.310, ÚPaVO,Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
9. Výsledok: úspešný uchádzač zabezpečí letenky na základe objednávky

