Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce nad Topľou,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Adresát:
............................................
............................................
Číslo spisu
Vec:

Vybavuje/linka
Prednosta MsÚ, 0902 970 870

Hanušovce n. T. dňa
11.6. 2012

Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky – poskytnutie služby,
Tlač a dodávka infotabuľ, nálepiek, plagátov, prezentačných predmetov
a letákov podľa projektu HaPeC – Hanušovské pracovné centrum – výzva na
predloženie cenovej ponuky

Mesto Hanušovce nad Topľou ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm. b)
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou
hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní k projektu HaPeC –
Hanušovské pracovné centrum
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Hanušovce nad Topľou
Sídlo:
Mestský úrad Hanušovce n. T.,
Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.
IČO :
00332399
DIČ :
2020641018
Zastúpený:
Štefanom Strakom, primátorom mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
16623632/0200
Mail:
sekretariat@hanusovce.sk, prednosta@hanusovce.sk
2. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby k projektu HaPeC s názvom:
Tlač a dodávka infotabuľ, nálepiek, plagátov, prezentačných predmetov a letákov
podľa projektu HaPeC.
3. Opis predmetu zákazky:
Vytlačiť a dodať 3 ks informačných tabúľ pre exteriér veľkosti min. A4 (21x31 cm),
300 ks nálepiek (do 10x10 cm), 50 plagátov (40 ks A4, 10 ks A3), 100 ks prezentačných
predmetov a 500 ks letákov zodpovedajúcich formátu A4 pre projekt HaPeC podľa
manuálu pre publicitu a informovanosť RO ESF nachádzajúcom sa na stránke
www.fsr.gov.sk. Ide o farebnú tlač a presný obsah tlače bude dodaný úspešnému
uchádzačovi.
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4. Lehota a miesto plnenia:
Predmet zákazky (okrem letákov) je potrebné dodať do 16.7.2012 na adresu uvedenú
v bode 1. tejto výzvy. Letáky budú dodané do 15 dní od prevzatia predlohy.
5. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky,
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena
s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.
6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Cenu za zákazku podľa bodu 5. a kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky
7. Ponuku predložte v lehote do:
Mailom a poštou resp. osobne do 29.6.2012 do 11.30 hod. na adresu uvedenú v bode
1.
Heslo na obálku: Infotabule, tlačoviny – projekt HaPeC – súťaž, neotvárať!
8. Hodnotenie ponúk:
Kritérium pre hodnotenie je najnižšia cena. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená
zmluva, resp. bude zaslaná objednávka na predmet zákazky..
9. Predpokladaná cena
Do 4500 € s DPH.

Štefan Straka
primátor mesta

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť
a sociálna inklúzia“
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