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Miesto, dátum

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky .
Na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, sme si vytypovali ako možného dodávateľa na poskytnutie služby manažéra pre publicitu.
„Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v
Košiciach“ pod názvom „Manažér publicity“ aj Vás a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
Miesto a čas dodávky a poskytnutie služby:
• Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
• Poskytnutie služieb : august 2009 – do ukončenia projektu
Požiadavky na cenovú ponuku:
1. Uviesť konečnú cenu s DPH za poskytnutie služby
3. Predložiť oprávnenie na výkon predmetnej činnosti (výpis z OR, ŽR a p.).
Predmet zákazky s nízkou hodnotou:
CPV : 79341200-8 Manažment reklamy
Komplexné zabezpečenie procesu publicity projektu – poskytnutie služby manažéra pre
publicitu. Predpokladaný rozsah 400 hodín na osobu.
Navrhovaná cena by mala zahŕňať všetky Vaše náklady i primeraný zisk v zmysle zákona o cenách.
Z dôvodu transparentnosti a zachovania korektného postupu pri výkone zadania zákazky s nízkou
hodnotou Vás žiadame, aby ste Vašu uzavretú obálku s cenovou ponukou označili názvom
Neotvárať - Zákazka s nízkou hodnotou „ Manažér publicity“
Uvedené označenie nám umožní otvorenie ponúk a ich vyhodnotenie transparentne
v rovnakom termíne a naraz (napriek tomu, že zákon o VO nám to neurčuje). Kriteriom na hodnotenie
bude splnenie podmienok a navrhnutá cena.
Táto Vaša ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. pre
výber dodávateľa v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou, preto z nej nevyplývajú pre našu
organizáciu žiadne zmluvné záväzky.
Vašu cenovú ponuku zašlite alebo osobne doručte na našu adresu do 12.08.2009
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Súčasťou ponuky bude:
1. doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača na poskytnutie požadovaných služieb, autorizačné osvedčenie( kópia).
2. návrh zmluvy na požadovanú činnosť. Prílohou je vzor zmluvy o dielo ktorú je potrebné doplniť
a upraviť na požadovaný predmet plnenia.
.
JUDr. Silvia Rolfová
kvestorka

.
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