Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce
„výroba 7 ks trofejí pre víťazov NCD 2015“ v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9
zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa
podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 citovaného zákona

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenské centrum dizajnu
IČO:
00699993, DIČ:2020831329 – nie sme platcom DPH
Sídlo:
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Tel.č: : 02/20477315 oddelenie súťaží a výstav
E-mail: michlikova@sdc.sk

2. Typ zmluvy
Objednávka v zmysle predmetu zákazky uvedeného v bode 4 tejto výzvy. Súčasťou
objednávky bude presný popis poskytnutých služieb, ktorý predloží uchádzač.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:.
Jakubovo nám. č. 12, 814 99 Bratislava, III. NP
4. Podrobný opis predmetu zákazky

Prívesok platnička, ž. Au 585/1000, farba 320, hmotnosť cca 7,3g.
rozmer cca 30mm x 12,2mm x 1,4mm
grafika vypálená laserom do hĺbky, kontrakrúžok Au 585 na zavesenie,
puncovanie štátnou skúšobňou na krúžku,
Platnička bude zavesená na retiazke z chirurgickej oceli dl. 6000mm.
5. Rozsah predmetu zákazky:
7 ks trofejí
6. Možnosť predloženia ponuky len na celý predmet zákazky.
Cenové ponuky predkladať aj elektronicky na adresu margita.michlikova@sdc.sk do 12. 5. 2015 do
15,00 h.
7. Spôsob tvorby ceny: uchádzač nacení jeden kus trofeje a spracuje cenu za celý predmet
zákazky, ktorá bude predmetom aj vyhodnotenia kritéria „najnižšej ceny“).
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky od 28.5.2.2015
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk /aj elektronicky/ do:
a/ Dňa 12.5.2015 o 15,00 hod.
b/ Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.

11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
NAJNIŽŠIA CENA

b) Spôsob hodnotenia kritérií :
Cena predmetu zákazky vrátane DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie ponúk
bude ponuky hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé
miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka,
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie RNDr. Margita Michlíková

Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie ...........................

Bratislava 5. 5. 2015
Ev. č. 135/2015/OP

