BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Verejný obstarávateľ: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice,
plánuje zadať zákazku, ktorej predmetom je dodanie služieb:
Potlač minibusu.
Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky verejného obstarávateľa
I. Predmet zákazky
- potlač liatej fólie, lamina a okennej fólie,
- polep mikrobusu – Renault Master Minibus,
- príprava podkladov do tlače.
II. Ďalšie požiadavky
1. Termín dodania služieb: do 10.12.2013.
2. Miesto dodania tovarov: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4 , Košice.
3. V ponuke je potrebné určiť celkovú cenu na základe požadovaného rozsahu a
požadovanej kvality predmetu zákazky – špecifikácia predmetu zákazky.
4. Cenu je potrebné uviesť v tvare: Cena bez DPH ..................................................... €
Sadzba DPH 20% a výška DPH ......................... €
Cena celkom s DPH ........................................... €
Slovom ..................................... Eur vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní – uvedie to vo svojej ponuke.
5. K ponuke je záujemca/uchádzač povinný predložiť tieto doklady:
- kópiu Výpisu z obchodného registra, resp. Výpisu zo živnostenského registra.
6. Ponuku spolu s požadovanými dokladmi je záujemca/uchádzač povinný doručiť
v uzavretej obálke s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
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BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
podnikania, názvu a sídla verejného obstarávateľa, s označením „Súťaž –
neotvárať“ a heslo súťaže „Potlač“ na adresu verejného obstarávateľa do
15.11.2013.
7. Ak ponuka, nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenej lehote, verejný obstarávateľ
ponuku uchádzača vylúči.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: - najnižšia cena s DPH v EUR.
9. Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu je: 18.11.2013.
10. Zmluva bude uzavretá resp. objednávka bude uplatnená u toho uchádzača, ktorého
ponuka bude mať najnižšiu cenu a predložená ponuka bude v súlade s touto
výzvou.
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