Výzva na predloženie cenovej ponuky
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 verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
Ing. Jarmila Pažma Danková
+421 911 405 002
+421-2 68 26 01 05
+421-2 68 26 02 42
jarmila.dankova@nucem.sk

Názov predmetu obstarávania zákazky: zákazka na výrobu a dodanie škatúľ z bielo-hnedej
mikrovlnnej lepenky podľa špecifikácie v prílohe č.1:
2. Druh zákazky:
☐
Tovary

☐

Služby

☐

Práce

3. Množstvo: podľa špecifikácie zákazky v prílohe č. 1
4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: do 1 mesiaca odo dňa zaslania objednávky
5. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez DPH. V navrhnutej cene
požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím/dodania predmetu zákazky.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej priloženej tabuľky – príloha č.2.
6. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia cena.
7. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:
16.10. 2013 do 12.00 hod.
Návrhy musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na miesto predkladania
návrhov alebo e-mailom na adresu: jarmila.dankova@nucem.sk
8. Ďalšie informácie: víťaznému uchádzačovi bude zaslaná objednávka; splatnosť faktúr 30
dni

V Bratislave dňa: 02.10.2013
Zodpovedný zamestnanec: Ing. Jarmila Danková, vedúca oddelenia zabezpečovania meraní

Príloha č. 1: Špecifikácia zákazky
Predmet zákazky: zákazka na výrobu a dodanie škatúľ z bielo-hnedej
mikrovlnnej lepenky
Charakteristika:
Škatule z bielo-hnedej mikrovlnnej lepenky:
Kartón 3vl E24 typ výseku B/H
Potrebné počty a rozmery:
2 500 ks vnútorné rozmery 325 x 235 x 80 mm (malá škatuľa)
2 000 ks vnútorné rozmery 325 x 235 x 160 mm (veľká škatuľa)

Príloha č. 2: Cenová kalkulácia
Zákazka: Výroba a dodanie škatúľ z bielo-hnedej mikrovlnnej lepenky

Položka
Malá škatuľa
s vnútornými
rozmermi
325x235x80 mm
Veľká škatuľa
s vnútornými
rozmermi
325x235x160 mm

Cestovné náklady
Výseková forma
pre škatuľu
s vnútornými
rozmermi
325x235x80 mm
Výseková forma
pre škatuľu
s vnútornými
rozmermi
325x235x160 mm
Euro palety
(podľa vyrobeného
množstva)

Jednotka

Počet
jednotiek

ks

2 500

ks

2 000

cesta tam - späť

2

ks

1

ks

1

Jednotková
cena
v€
bez DPH

ks

SPOLU v € bez DPH*
*Neplatiči DPH uviesť túto skutočnosť v rámci zaslania ponuky

Cena celkom za
položku
v€
bez DPH

