PRIESKUM TRHU
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:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
PaedDr. Michal Pankevič, PhD.
+421-2 68 26 03 14
+421-2 68 26 02 42
michal.pankevic@nucem.sk

2. Názov predmet obstarávania zákazky: Prenájom školiacich priestorov PO 03/2014
3. Druh zákazky:
☐
Tovary

☐

Služby

☐

Práce

4. Množstvo/ Popis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prenájom priestorov pre potreby organizovania vzdelávania
frekventantov pre ruský jazyk a literatúru (VTTN_RjL) v termíne od 6. - 7.3.2014. Vzdelávanie
je súčasťou realizácie projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania“. Priestory, ktoré verejný obstarávateľ požaduje
na tento účel, by mali spĺňať túto špecifikáciu:
•
•

•
•

Lokalita: Prešov
Počet prenajímaných miestností: 6 s nasledovným rozdelením:
 6.3.2014 požaduje verejný obstarávateľ 3 miestnosti, pričom:
- počet stoličiek v 1 triede: 35 miest/stoličiek
 7.3.2014 požaduje verejný obstarávateľ 3 miestnosti, pričom:
- počet stoličiek v 1 triede: 20 miest/stoličiek
Všetky miestnosti budú vybavené možnosťou prístupu k elektrickej sieti.
Pre potreby úvodnej registrácie požaduje verejný obstarávateľ po obidva dni dodanie
stolov a stoličiek vo vstupných priestoroch (počet bude upresnený po vzájomnej
dohodne s vybraným uchádzačom).

5. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je navrhovateľ
platcom DPH). V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím
predmetu zákazky.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – príloha č. 1.
6. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia konečná cena prenájmu priestorov v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH,
v prípade neplatcov DPH celková cena).
7. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 22.1.2014 do 13.00 hod.
Návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: michal.pankevic@nucem.sk
8. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ požaduje splatnosť faktúr 30 dní.

V Bratislave dňa: 13.1.2014
Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Michal Pankevič, PhD.
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