Združenie Veľké Kapušany a okolie - Nagykapos és Vidéke Társulás

Čepeľ 64, 079 01 Veľké Kapušany
Tel: 056-638 2386, Fax:056-628 2165, e-mail:nvt@post.sk, IČO:35538368

Výzva na predloženie ponuky
Podľa § 155 písm. m), ods. 13 a § 9 ods. 9 zákona č. 28/2013 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Telefón č.:
E-mail:
Kontaktná osoba:

2.

Združenie Veľké Kapušany a okolie
ul. Čepeľ č. 64, 079 01 Veľké Kapušany
35538368
Rudolf Gabri, predseda
+421 566382386
nvt@post.sk
Rudolf Gabri, predseda

Predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „predmet zákazky“):
Zabezpečenie ubytovania v období 23-28.09.2013
 počet osôb: 45 osôb
 počet nocí: 6 nocí, spolu pre 45 osôb 270 nocí

3.

Predpokladaná hodnota zákazky:
4.320,00 EUR s DPH

4.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

Ponuku žiadame predložiť (poštou, osobne, e-mailom: v PDF formáte – pečiatka a podpis) na
adresu vyhlasovateľa súťaže:
Združenie Veľké Kapušany a okolie
ul. Čepeľ č. 64, 079 01 Veľké Kapušany
alebo na e-mail kontaktnej osobe: nvt@post.sk
Lehota na podávanie návrhov: do 15.09.2013 do 17.00 hod.
Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené
neotvorené.
5.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na výber najvhodnejšej ponuky je cena.
6. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:
Objednávka
7. Podmienky financovania a obchodné podmienky:
Predmet zákazky je súčasťou projektu s názvom: „Spolupráca v odbornom vzdelávaní pre rozvoj
kvalitného cezhraničného cestovného ruchu“, číslo: HUSK/1101/1.6.1/0229, v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúry. Splatnosť faktúry bude do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.
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8. Ostatné informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
8.1 zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
8.2 neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup
zadávania zákazky zrušený.
Všetky výdavky a iné náklady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ bez
akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi..

Úspešného súťažného Pripomienkovať zmluvu uchádzača (okrem tých údajov zo súťažného návrhu, ktoré sú predmetom
vyhodnotenia súťažného návrhu), ktorého súťažný návrh bude vybraný komisiou na vyhodnotenie súťažných návrhov a rokovať
s týmto uchádzačom za účelom dosiahnutia dohody o finálnej verzii zmluvy podľa ktorej sa bude

