Č.j.270/2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Identifikačné údaje obstarávateľa
Názov : Šarišská galéria v Prešove
Sídlo : Hlavná 51. 080 01 Prešov
IČO : 37781286
Štatutárny zástupca: PhDr. Rudolf Dupkala, riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach :
zmluvných : PhDr. Rudolf Dupkala, riaditeľ
VO: Bc. Júlia Kolivošková, odb.spôsobilá osoba pre VO
Bankové spojenie : Dexia banka a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu : 882860101/5600
Telefón: 051 /7725 423
E-mail : sg.po@centrum.sk
2. Predmet zákazky:
Katalóg k výstave ”Jaroslav Rešovský – Maliar a reštaurátor“
3. Opis predmetu zákazky:
- tlač katalógu k výstave ”Jaroslav Rešovský – Maliar a reštaurátor“

Technické parametre:


formát:

rozmer po oreze: 21 x 26 cm



počet strán:

50+ obálka



farebnosť:

4 farebná tlač, plnofarebná
a/ vnútro: 4 farebná tlač
b/ obálka: plnofarebná



väzba:

lepená, V – 2



papier:

a/vnútro: natieraný matný, 135 g/ m2
b/ obálka: lamino matné 300g/m2



náklad:

300 ks

4. Miesto dodania: Šarišská galéria v Prešove
5. Typ zmluvy: 6. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
7. Termín dodania: najneskôr do 02.12.2013
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 29.10.2013 do 10.00 hod.
Návrhy s cenovou ponukou ( cena s DPH ) možno zasielať na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1) tejto výzvy

9. Spôsob doručenia ponuky:
- poštou na adresu uvedenú v bode 1) tejto výzvy alebo
- elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1) tejto výzvy alebo
- osobne na adresu uvedenú v bode 1) tejto výzvy v pracovné dni od 8.00 hod do 14.00 hod.
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom výberu najvýhodnejšej ponuky je najnižšia cena za celý predmet zákazky.

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy
- uchádzač, ktorý predloží ponuku v ponuke uvedie: a) svoje meno alebo obchodný názov
b) adresu sídla alebo miesto podnikania
c) ostatné identifikačné a kontaktné údaje
(IČO, DIČ, zodpovedná osoba, telefón, e-mail)

-

-

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk,
ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.

V Prešove dňa: 21.10.2013

PhDr. Rudolf Dupkala
riaditeľ ŠG

