Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Identifikácia obstarávateľa
Názov a sídlo spoločnosti: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
IČO: 00316172
Kontaktná osoba: Monika Tušimová, e-mail:tsp.lovinobana@gmail.com
2. Predmet obstarávania
Stolový kalendár na rok 2016/2017
3. Opis predmetu:
Predmetom obstarávania je dodávka stolových kalendárov, ktoré budú obsahovať informácie o nakladaní s odpadmi
Parametre kalendára:
Bielo-šedá lepenka 300g – 350g
Kovová špirála
Rozmer: 210mm x 148mm
Papier: 120 g bezdrevný
Formát listov A5
Počet listov: 23
Tlač: obojstranne farebná tlač CMYK
Obdobie: 1.7.2016 – 31.12.2017
Počet 650 ks
Predpokladaná hodnota zákazky je 2000,- € s DPH.
Cena za dodávku stolových kalendárov bude uhradená na základe vystavenej faktúry, ktorej podklad bude tvoriť objednávka od
obstarávateľa. Splatnosť faktúry bude do 15 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje zálohové
platby na dodávku tovarov a služieb.
4. Miesto plnenia
Miesto plnenia: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
5. Cena
Cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s
predmetom zákazky. Uchádzač predloží ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:
- stolové kalendáre 650 ks cena s DPH
6. Uchádzač vo svojej ponuke predloží.
Cenu podľa bodu 5, Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov získaný elektronicky,
alebo neoverená kópia.
7. Lehota a miesto predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na e-mailovú
adresu: obeclovinobana@stonline.sk (podpísané naskenované doklady v PDF dokumente) do 22.04.2016
do 12.00
hodiny. Obal ponuky musí obsahovať: adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača, vrátane názvu obchodného mena,
Označenie: Cenový prieskum trhu – Stolové kalendáre - NEOTVÁRAŤ:

8. Vyhodnotenie
Vyhodnotenie sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa dňa 25.04.2016. Kritériom na posúdenie predmetu zákazky je
najnižšia cena a uchádzačove referencie. Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk zašle oznámenie o
výsledku hodnotenia ponúk .
Výzva zverejnená dňa 15.04.2016

