MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
CENTRUM PODPORY ŽILINA
oddelenie nehnuteľností
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CP ZA – ON-

V Žiline : 27.11.2013

POŽIADAVKA
na vykonanie verejného obstarávania služby
zadaním cenového prieskumu
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo organizácie : Pribinová 2, 812 72 Bratislava
IČO : 00151866
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Ivan Kopásek
tel.:
041 5117 290
mob. : 0907 890 017
e-mail : ivan.kopasek@za.vs.sk
2. Špecifikácia predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby – uverejnenie inzerátu v periodickej tlači pre
uverejnenie inzerátu na odpredaj majetku v dočasnej správe. (rozsah inzerátu, viď príloha)
3. Predpokladaná hodnota zákazky :
Náklady na realizáciu nepresiahnu finančné limity v zmysle § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Lehota a miesto predkladania ponúk :
Ponuku na predmet zákazky pod názvom „Uverejnenie inzerátu “ je potrebné doručiť
e-mailom na adresu ivan.kopasek@za.vs.sk
v termíne do 03.12.2013 do 10.00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty nebude zaradená do vyhodnocovania.

Rozhodujúci je dátum doručenia verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania
ponuky.
Názov organizácie: Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Žilina,
Okresný úrad Žilina
Sídlo organizácie: Ul. Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Kontaktná osoba :
Meno priezvisko: Ivan Kopásek
014 5117 290
e-mail: ivan.kopasek@za.vs.sk
7.

Vyhodnotenie predložených ponúk :
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 03.12.2013 bez účasti uchádzačov. Úspešný
uchádzač bude následne vyzvaný na prevzatie si objednávky.

8.

Jazyk ponuky :
Ponuka, doklady a dokumenty k nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.

9.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Rozhodujúcim kritériom je najnižšia cena zákazky.
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie v cenovej ponuke – Neplatca DPH, cena
je konečná.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy :
Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky na uverejnenie inzerátu.
11. Miesto a termín poskytnutia dodávky služby :
Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Žilina,
Okresný úrad Žilina
Ul. Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina.

12. Doplňujúce doklady a informácie :
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Adresa sídla :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu/banka:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
Splatnosť faktúry 30 dní
Som – nie som platcom DPH (nehodiace sa preškrtnúť)

13. Dôvody na zrušenie výzvy :
-

Nebola predložená ani jedna ponuka
Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy
Podstatne sa zmenili podmienky okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená

V Žiline
27.12.2013

Spracovateľ :
Ivan Kopásek
pracovník oddelenia nehnuteľností CP Žilina
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Schválil :
Ing. Alena Ďurkechová
vedúca oddelenia nehnuteľností CP Žilina

....................................................................

