Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
IČO: 30840074
Adresa a kontaktné miesto: Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka, telefón: 02/4820 9001
e-mail: zchfp@zchfp.sk
2. Názov zákazky : Stravovanie a technické zabezpečenie počas pracovného stretnutia
tímu Projektu ChemLog T&T v dňoch 30.9. a 1.10.2013.
3. Predmet zákazky: Zhodný s názvom zákazky.
4. Špecifikácia zákazky:
prenájom konferenčnej miestnosti s technickým vybavením na premietanie prezentácií
z PC pre 30 osôb na 2 dni: 30.9. a 1.10.2013
stravovanie počas dvoch dní: 2x obed, 2x podanie teplých a studených nealko nápojov
pre 30 osôb, 1x večera pre 20 osôb, 1x ubytovanie pre 20 osôb.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 6 900,- EUR s DPH.
6. Typ zmluvy: Zmluva o prenájme priestorov a poskytnutí ďalších služieb.
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Sídlo zariadenia víťaza výberového konania
poskytujúceho predmet zákazky.
8. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
formou písomnej ponuky.
9. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 30.9. a 1.10.2013.
10. Variantné riešenie: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
11. Forma predkladania ponúk: Elektronickou poštou, v termíne do 20.6.2013.
12. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný v stanovenom
pomere z finančných prostriedkov obstarávateľa a z Európskeho regionálneho rozvojového
fondu v rámci programu Central Europe: Projekt Chemical Logistic Cooperation in Central
and Eastern Europe - ChemLog T&T – Tracking and Tracing Siolutions for Improvement of
Intermodal Transport of Dangerous Goods in CEE, č. projektu 4CE492P2.
13. Podmienky účasti uchádzačov: uchádzač musí byť spôsobilý poskytovať služby
v zmysle predmetu zákazky.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
a) komplexnosť, úplnosť ponuky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk,
b) ekonomická výhodnosť ponuky vyjadrená cenou v EUR s DPH za predmet zákazky.
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 1.10.2013.

Bratislava 12.6.2013
Ing. Silvia Surová
generálna sekretárka

