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Výzva na predloženie cenovej ponuky
pod ra §9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejno m obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko rších
predpisov

pre zákazku s názvom :"Publicita projektu 11
(l) Identifikácia verejného obstarávatel'a- podl'a § 6 ods. 1 písm. d
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Technická univerzita Alexandra Dubčeka
v Tren č íne
Ing. Katarína Šovčíková
Trenčín

študentská
+421 327400181
katarina .sovcikova@tnuni.sk
www.tnuni.sk

IČO : 31118259
DIČ: 2021376368
PSČ: 91150
Číslo: 2

Fax:-

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Kontaktná osoba :
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
Mgr. Katarína Hreusová
Žilina
Na Šefranici
+42141 5665 268
hreusova@eurodotacie .sk
www.eurodotacie.sk

IČO: 36 438 766
IČ DPH: SK2022122520
PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

Fax: +421 41 7235 207

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpeče nie tovarov podľa prilože nej tabuľky.
Názov položky
minimálne požiadavky
Č. položky
SOO ks letákov, form át A4, sklad aný, farebnosť 4+4,
Letáky, s klada č ky
1.6.1
papier 250g, vrátane spra covania grafického návrhu
podľa požiadaviek Manuálu pre informovanie a publicitu,
vráta ne dopravy/doručen ia
Brožúra -stredná
Brožúra stredná, 7SO ks
1.6.3a

1.6.3b

Brožúra - vel'ká

formát AS, počet strán 16, väzba, papier 160g/120g
(obal/vnútro), farebno sť 4+4, vrátane spracovania
grafického návrhu podľa požiadaviek Manuálu pre
informovanie a publicitu, vrátane d o pravy/doručenia
Brožúra vel'ká 7SO ks
form át AS, počet strán 32, väzba, papier 160g/120g
(obal/vnútro}, farebno sť 4+4, vrátane spracovania
grafického návrhu podl'a požiadaviek Manuálu pre
informovanie a publicitu, vrátane do pravy/doruče ni a

Zákazka .,Publicita projektu"
(real izovaná na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,§ 9 ods.9)

Trenčianska

univerzita Alexandra

D ubčeka

v

Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Tlačové

1.6.7

konferencie

a workshopy zamerané
na publicitu projektu

a technické zabezpečenie realizácie
konferencie s cieľom informovať odbornú verejnosť
o dosiahnutých výsledkoch projektu a spôsobe
riešenia. Cena zahŕňa výdavky na zabezpečen i e
organizácia

tlmočníckych služieb v prípade potreby.
Informačná tabuľa veľká

1.6.9

formát 2SO x 150 cm, fa rebnosť
autoplachta, uchytenie, vrátane spracova ni a
grafického návrhu pod ľa požiadaviek Manuálu pre
informovanie a publicitu, vrátane dopravy a umiestnenia.
l ks trvalá vysvetľujúca tabuľa- pamätná,
formát 30 x 20 cm, farebnosť 4+0, pokovova ný plast,
vrátane spracovania grafického návrhu podľa požiadaviek
Manuálu
pre
informovanie
vrátane
a pub licitu,
l ks

informačná tabu ľa,

4+0,

tabuľa

1.6.10

Pamätná

1.6.11

Označenie

dopravy/doručenia

min. 200 ks nálepiek na označenie majetku, formát AS,
vrátane dopravy/doručenia
l S ks tabuliek na označenie miestností, v ktorých sa
implementuje projekt, formát AS, farebnosť 4+0,
laminované, vrátane dopravy/doručenia
l ks logo ESF, formát 298 x 420 mm, fare bné
do
interiéru, vrátane dopravy/doručenia

majetku -

farebnosť 4+0,

nálepky
Označenie

1.6.12

priestorov

realizácie
Logo ESF

1 .6.13

l

Predpokladaná hodnota zákazky podľa§ S ZVO : 7 83S,90 EUR bez DPH.
(3) Financovanie predmetu obstarávania

Zákazka bude financovaná z Operačného programu Vzdelávanie.
(4) Lehoty

Predloženie cenovej ponuky:

do 10. decembra 2013 do 12:00 hod.

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky

Cenová ponuka musí obsahovať:
Opis zákazky (podľa bodu 2)
Cenovú kalkuláciu (príloha č. l)
(6) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Euro Dotácie, a.s.

Na Šefranici 1280/8

010 01 Žilina
kontaktná osoba: Mgr. Katarína Hreusová

Zá kazka ,.Publicita projektu"
(realizovaná na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,§ 9 ods.9)

Trenčianska

univerzita Alexa n dra

Dubčeka

v

Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne . Pri osobnom odovzdaní bude
uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsa h ovať miesto, dátum
a čas prevzatia.

Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo)
a označenie "Súťaž - Publicita projektu - Neotvárať". V prípade neuvedenia tohto označenia
neručíme za predčasné otvorenie obálky.

Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.

(7} Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u nep latcu DPH)

(8} Ostatné informácie
Cenová ponuka musí byť vypracovaná na celý rozsah predmetu zákazky.
S výhercom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka .
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádza čom nevracajú, ost ávaj ú ako s ú časť do kumentá cie
tejto zákazky.

V Trenčíne,

dňa

19. novembra 2013

doc. Ing. Jozef Habanik, PhD.
rektor

Zákazka "Publicita projektu"
(realizovaná na základe zákona č . 25/2006 Z.z. o verejnom obstaráva ní v zne ní neskorších predpisov,§ 9 ods.9 )

T r e n č i a n s k a u n i v e r z i t a .\ l e x a n d r a D u b

č
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Študentská 2, 911 50 Trenčín

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky- Vzor cenovej ponuky

Zákazka : "Publicita projektu"

Uchádzač

Obchodné Meno :
Sídlo:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
štatutár:
Tel.číslo:

e-mail:
Bankové spojenie :
Platca/neplatca DPH :
Tabul'ka : Cenová kalkulácia
Číslo

Popis

MJ

Počet

MJ

položky
1.6.1

Letáky, sklad ačky

ks

soo

1.6.3a

Brožúra -stredná

ks

750

1.6.3b

Brožúra - verká

ks

750

1.6.7

Tlačové konferencie
a workshopy zamerané na
publicitu proj ektu

komplet

l

1.6.9

Inform ačná tabuľa veľká

ks

l

1.6.10

Pamätná

tabuľa

ks

l

1.6.11

Označenie

maj etku -nálepky

ks

200

1.6.12

Označenie

priestorov

ks

15

1.6.13

realizácie
Logo ESF

ks

l

x

x

Spolu

V ................ ,

dňa

Cena za MJ
bez DPH

Cena spolu
bez DPH

DPH

x

................... .
meno, pozícia
podpis a pečiatka

Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č . 18/1996
o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania zmluvné ho vzťah u .
Nep latcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej po nu ke upozornia.

Zákazka ,.Publicita projektu"
(realizovaná na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verej nom obstarávaní v znení neskorších predpisov, § 9 ods.9 )

Cena spolu s
DPH

