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             	Kancelária  verejného ochrancu práv
		Nevädzová 5, Bratislava



Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ - Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, IČO 36064041, rozpočtová organizácia - sa na Vás obracia v súvislosti s obstarávaním zákazky 

„Vizitky formát 90 x 50 mm“ 

so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky s nižšie uvedenou špecifikáciou a podľa nižšie uvedených požiadaviek.
Opis predmetu zákazky 
P.č.
Predmet zákazky
Technická špecifikácia – minimálne požiadavky na vlastnosti predmetu zákazky
Merná jednotka
Predpokladané množstvo
1.
Vizitky formát  90 x 50 mm
100 ks slovenský jazyk, po 50 ks anglický a nemecký jazyk

8 riadkov text – Times New Roman, čierna farba
štátny znak SR vo farbe, rozmery 1 x 1,3 cm
vzory  budú predložené  spolu s objednávkou vo formáte doc
nutná grafická úprava

tlač na papier so špecifikáciou rovnakou ako typ Rives Tradition, pale cream, 250g/m2, ražba plstencová, bezdrevný ECF
orez na formát
ks
200
Predpokladaná hodnota zákazky  
do 28 eur bez DPH
Podmienky účasti
Cenovú ponuku je potrebné predložiť v samostatnom dokumente s uvedením identifikačných údajov uchádzača, dátumom spracovania ponuky, ktorého súčasťou je aj tabuľka v štruktúre uvedenej nižšie v tomto odseku. Ponuka musí byť predložená v lehote stanovenej v ods. 4 a spôsobom uvedeným v ods. 5.
 eur
P.č.
Predmet zákazky
Merná jednotka
Množstvo
Cena bez DPH
Cena vrátane DPH
1.
Vizitky formát  90 x 50 mm
ks
150


Spolu


Pozn.

Lehota na predloženie cenovej ponuky
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 30.9.2013
Spôsob predloženia cenovej ponuky
elektronickou poštou na adresu  pecova@vop.gov.sk
	poštou
osobne do podateľne Kancelárie verejného ochrancu práv
Spôsob určenia ceny
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 5 na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať náklady na dopravu.
Ak záujemca nie je plátcom DPH, uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 5.
Vystavenie objednávky 
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote  predložil najvýhodnejšiu ponuku s ohľadom na cenu a kvalitu predmetu zákazky a zároveň je schopný realizovať a dodať zákazku na adresu Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava najneskôr dňa 3.10.2013. 
Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.
Obchodné podmienky 
a) tovar bude objednaný verejným obstarávateľom na základe písomnej objednávky vystavenej dňa 1.10.2013, 
b) dodanie objednaného tovaru do 3.10.2013, 
c) objednaný tovar doručiť na adresu Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava.


V Bratislave 25.9.2013

