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

Výzva na predloženie 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
(tovary)
Názov zákazky: „Súbor propagačných materiálov“ v rámci operačného programu:
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť, aktivita č. 2, kategória výdavkov 4, projektu: „Zoologické záhrady – bez
hraníc", akronym ZOO NATURE, č. (FMP-E/1901/1.1/037)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice- Kavečany
Štatutárny zástupca: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
DIČ: 2020764548
Kontaktné miesto na doručenie ponuky:
Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice -Kavečany
www.zookosice.sk
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Pastorek
Telefón: 0948 170 001
E-mail: pastorek@zookosice.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 30192400-5

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „Súbor propagačných materiálov“

v rámci operačného programu: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých
projektov pre východnú programovú oblasť, aktivita č. 2, kategória výdavkov 4, projektu:
„Zoologické záhrady – bez hraníc", akronym ZOO NATURE, č. (FMP-E/1901/1.1/037)
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky pozostáva zo zabezpečenia reklamných predmetov, súboru propagačných
materiálov v zmysle podrobnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 tejto Výzvy.
4. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 11/12/2020

Do: 12:00 hod.

5. PREDKLADANIE PONÚK:
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 4., v slovenskom
jazyku, a to prostredníctvom jednej z alternatív, a to:
a) poštovej zásielky,
b) osobne,
v uzavretej obálke s označením:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
•
„NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „Súbor propagačných materiálov“
Na adresu verejného obstarávateľa (do podateľne):
Názov verejného obstarávateľa : Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1
PSČ a mesto: 040 01 Košice – Kavečany

c)

alebo elektronickou poštou (e-mailom) na adresu:
e-mail: pastorek@zookosice.sk
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo
ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo
uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na
predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do
úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na
doručenie ponúk.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa
akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok
súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
6. Ďalšie informácie
V prípade, že predpokladaná hodnota PHZ určená ako priemerná cena z predložených
cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 784,- € bez DPH, verejný obstarávateľ
použije ponuky pre účely výberu uchádzača na základe kritéria – najnižšia cena za celý
predmet zákazky v EUR
7. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo
prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Vypracoval: Ing. Patrik Pastorek
Dňa: 03.12.2020

PRÍLOHA č. 1: Ponuka uchádzača
PRÍLOHA č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky

PRÍLOHA č. 1: PONUKA UCHÁDZAČA
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 6
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(tovary)
Názov zákazky: „Súbor propagačných materiálov“
v rámci operačného programu: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých
projektov pre východnú programovú oblasť, aktivita č. 2, kategória výdavkov 4, projektu :
„Zoologické záhrady – bez hraníc", akronym ZOO NATURE, č. (FMP-E/1901/1.1/037)
Vás žiadame o vypracovanie záväznej cenovej ponuky na predmet zákazky:
Názov predmetu

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena s DPH

Súbor propagačných materiálov (Príloha
č.2 výzvy) *
CELKOM na celý predmet zákazky v EUR s DPH:
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť: som platcom DPH/nie som platcom DPH

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Telefón/Fax:
E-mail:
Webová stránka:

Dátum:
...................................................................
Podpis a pečiatka
Poznámka:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si
uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo
v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

