DETSKÉ
Na dolinách 27

MESTEČKO

911 05 TRENČÍN – ZLATOVCE

________________________________________________________________
Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky 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.

2.
3.

4.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Detské mestečko
Sídlo:
Na dolinách 27, 911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO :
00350061
DIČ :
2021324349
Zastúpený:
Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľ Detského mestečka
Kontaktná osoba:
Simona Tulpíková
Telefón:
032/6572296
Elektronická pošta:
detskemestecko@stonline.sk
Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie sluţby s názvom: Prepravné služby
Opis predmetu zákazky: Prepravné sluţby autobusom pre 42 osôb na 32. Ročník
benefičného koncertu Úsmev ako dar:
- dňa 11.12.2014 na trase Trenčín – Bratislava a späť
Predpokladaný odchod z Detského mestečka je o 12:30 hod. a predpokladaný odchod z
Bratislavy Incheby (hala C) je o 21:00 hod.

CPV/kategória
60172000-4 /2
5.
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 250,-- €
6.
Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
- cenu ţiadame stanoviť v štruktúre:
Celkové náklady za prepravu: Cena za sluţbu .............. Eur bez DPH,
sadzba a výška DPH ..........
Celková cena za sluţbu ...............Eur s DPH
7.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobný opis predmetu zákazky,
8.
Ponuku predložte v lehote do: 5.12.2014 do 10,00 hod.
na adresu:
Detské mestečko
Mgr. Ţaneta Janišová
Na dolinách 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
alebo
Mailom na adresu:
detskemestecko@stonline.sk
Výzva na predloţenie cenovej ponuky bude zverejnená na stránke www.upsvar.sk
9.
Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najniţšia cena.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najniţšia zo všetkých predloţených ponúk
zadávanej zákazky.
10.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ŠR. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu
12.
Detské mestečko ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia zákazky bez udania
dôvodu.
Trenčín, 28.11.2014
Mgr. Žaneta Janišová
riaditeľ Detského mestečka

