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Príloha č. 4

Turecká 36, 940 01 Nové Zámky

Výzva na predloženie ponuky / elektronicky

Verejný obstarávateľ, Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36,
940 01 Nové Zámky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky
na predmet zákazky:

1. Predmet zákazky „Stravné lístky v hodnote 3,60 EUR/1 ks“

s nasledovnou špecifikáciou:

2. Kód CPV: 30199770-8
3. Predpokladaná cena: 17 280,- EUR
4. Obsah ponuky:

a) Ocenený zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v € bez DPH
aj s DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj
s DPH. Celková cena musí byť konečná, musí obsahovať cenu zákazky,
dopravy, prípadne iné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom
dodávky (príloha č. 1)

b) Aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, poskytovať službu – kópiu dokladu (doklad požadovať
k predmetu zákazky)

5. Predloženie ponuky:
a) Ponuku doručiť na adresu: Turecká 36, 940 01 Nové Zámky
b) Lehota na predkladanie ponúk: 10.1.2014 do 10:00 h
c) Ponuku je možné doručiť e-mailom na adresu:

ekonom@abkniznica.sk
Ponuka predložené po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do
hodnotenia.

6. Lehota dodania tovaru do 24. kalendárneho dňa v mesiaci
7. Kritérium na hodnotenie: najnižšia cena s DPH, najnižšia cena

provízie a nákladov za doručenie
8. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: Klára Novotná,

ekonóm

Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude určený úspešný
uchádzač, s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah zmluvou.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky,
bude oznámený výsledok vyhodnotenia e-mailom alebo poštou. Uchádzač,
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ktorý neuspel, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli
s prípravou a doručením ponuky.

Vybavuje: Klára Novotná, ekonóm

Podpis štatutárneho orgánu: Mgr. Ľubica Červená, v.r.


