ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice – Kavečany

Výzva na predloženie ponuky
v cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(služby )

V rámci operačného programu: Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 2020, Act/7,10, rozpočtová položka č. 5.6 projektu : „Slovenské a maďarské zoologické
záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch" - ZOO4NAT (
SKHU/1601/1.1/051)
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Široká 31, 040 06 Košice- Kavečany
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
Kontaktné miesto: ZOO Košice , Široká 31, 040 06 Košice-Kavečany
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Tóthová
Telefón 055/7968014,
E-mail: tothova@zookosice.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet: prekladateľské služby
Hlavný slovník: 79530000-8
2. NÁZOV ZÁKAZKY: prekladateľské služby
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: : prekladateľské služby

zo slovenského jazyka do
maďarského a zo slovenského jazyka do anglického z oblasti zoológie, botaniky
a z oblasti cestovného ruchu. Predpokladaný počet normostrán do 150 NS
anglický jazyk a 150 NS maďarský jazyk. Uchádzač v stanovenom termíne predloží
celkovú jednotkovú cenu za 1 NS anglický jazyk a 1 NS maďarský jazyk
a dokladuje kvalifikačné požiadavky uvedené v prílohe výzvy. Verejný
obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky na základe tohto cenového prieskumu
a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvný vzťah-objednávku. Predpokladaná
doba poskytovania služby máj-jún 2019.

4.

LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 17/4/2019

Do: 13:00 hod.

5. PREDKLADANIE PONÚK:
Poskytovateľ predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 4, v slovenskom
jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku doručí osobne, v
uzavretej obálke s označením:
E-mail:
•
E-mail: tothova@zookosice.sk

Poštové doručenie:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
•
„NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „ prekladateľské služby “
Na adresu verejného obstarávateľa (do podateľne):
Názov verejného obstarávateľa : ZOO Košice
Sídlo: Široká 31,
PSČ : 040 06 Košice – Kavečany
Vypracoval: Dňa: 10.4.2019
PRÍLOHA č.1 : Špecifikácia výzvy

