Výzva na predloženie cenovej ponuky
na poskytnutie tovaru: „Roll-upy a Pop-Up stena“ vrátane potlače
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 308 44 878
Sídlo organizácie: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Bieliková
Telefón: 02/50 114 409
E-mail: iveta.bielikova@nku.gov.sk; lukas.jasenec@nku.gov.sk
2. Predmet zákazky:

Dodávka a potlač Roll-Up stojanov a oblej Pop-Up steny.
3. Opis predmetu zákazky:

Roll-up stojan:




v počte dva kusy
rozmer: 0,8 m šírka x 2 m výška
potlač s heraldickým symbolom NKÚ SR a názvom organizácie v slovenskom
i anglickom jazyku

Pop-up stena:





v počte jeden kus, oblá
rozmer: 4 m šírka x 3 m výška
potlač s heraldickým symbolom NKÚ SR a názvom organizácie
stena musí byť pevná, prenosná a mala by sa jednoducho rozoberať

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

5. Spoločný slovník obstarávania CPV kód: 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
6. Typ zmluvy: Objednávka

7. Termín plnenia predmetu zmluvy: 31.05.2014
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8. Predpokladaná cena predmetu zákazky: Do 1 800 EUR bez DPH

9. Zdroj financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a platba bude
realizovaná bezhotovostným prevodom na účet . Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na
plnenie predmetu zákazky. Právo na vystavenie faktúry vzniká predávajúcemu až po
odovzdaní a prevzatí objednaného tovaru, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa obdržania
kupujúcim.
10. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného
predmetu zákazky.
Vybraný uchádzač zabezpečí okrem predaja stojanov a steny aj potlač grafiky.

11. Obsah cenovej ponuky:

 Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa bodu 10. tejto výzvy,
 návrh ceny predmetu zákazky v zmysle jeho opisu podľa bodu 3. tejto výzvy,
 jednotkové ceny za tovary vrátane potlače.
12. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač predloží ponuku e-mailom na vyššie uvedenú mailovú adresu alebo doručí poštou
resp. osobne na adresu Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
s označením obálky „NEOTVÁRAŤ“ VO Roll-Up a Pop-Up stena, pričom každý uchádzač
môže predložiť ponuku len raz, jedným spôsobom.
Lehota na predkladanie cenových ponúk je: 12.05.2014 do 16:00 hod, rozhodujúcim
termínom je doručenie ponuky obstarávateľovi.
13. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a miesto vyhodnotenia:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa uvedenom v bode 1. tejto
výzvy bez účasti uchádzačov. Kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cenová ponuka za
celkový predmet tejto zákazky.
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

Všetkým uchádzačom bude poslané vyrozumenie formou e-mailu, úspešnému uchádzačovi
bude navyše elektronickou formou poslaná objednávka.
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V Bratislave dňa: 05.05.2014

.............................................................
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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