Občianske združenie Pronatur, Gen.Svobodu 1977/27, 96001 Zvolen

"Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
v rámci rozšírenej Európskej únie"
15.12.2014
VÝZVA
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na zákazku:
Tlač fotografickej knihy – Hriňovské lazy de Luxe
podľa špecifikácií uvedených v bode 3 tejto výzvy
1.

Identifikácia obstarávateľa podľa § 7
Názov: Občianske združenie Pronatur
Sídlo: Gen.Svobodu 1977/27, 96001 Zvolen
IČO: 45018898
Telefón: +421/905/383322
Kontaktná osoba: Zuzana Okániková
e-mail: zuzana.okanikova@gmail.com

2.

Typ zmluvy:
Objednávka

3.

Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov projektu: Príroda ľuďom – ľudia prírode
Kód zmluvy: PP-2013-015
Finančný zdroj: Švajčiarsky finančný mechanizmus
Špecifikácia predmetu zákazky

Tlač fotografickej knihy – Hriňovské lazy de Luxe
formát: 300 mm x 300 mm
rozsah: 120 strán + obal + predsádka
text vnútro: natieraný lesklý, 200 gr, 4+4
predsádka: bez tlače 0,
obálka: 115 g NL, 4+0 lesklý laminát, lepenka 3mm
väzba: V9, tvrdá väzba, kapitálik biely, chrbát rovný
Počet kusov: 230
Tlačové podklady budú poskytnuté vo formáte .pdf pripravené na tlač.
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4.

Cenovú ponuku uvádzajte v nasledovnej štruktúre:
Cena za kus bez DPH
Počet kusov
Cena bez DPH spolu za 230 ks
DPH
Spolu cena s DPH

230

V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame Vás o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej cenovej ponuke.
5.

Variantné riešenia: Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

7.

Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie zákazky: 13.2.2015

8.

Požadované doklady:
Záujemca/Uchádzač poskytne doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu.

9.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 29.12.2014 do 12:00 hod.
Ponuku je možné doručiť poštou na mailovú adresu: zuzana.okanikova@gmail.com
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

10. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku
v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia výsledná cena v EUR s DPH
12. Klauzula čestnosti
Obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané a účinné
prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby
alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako
nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na
uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame
alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. Obstarávateľ svojimi
vlastnými záujmami neohrozí záujmy a ciele Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

