VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
6070158516
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
Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Kontaktná osoba:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
tel. číslo:+421-905-851-291
Názov predmetu zákazky:
Etiketa samolepiaca, polomatná 50x15 mm
Opis predmetu zákazky:
Etiketa samolepiaca, polomatná 50x15 mm, dvojprodukčná s potlačou čiarového kódu 39
Upozornenie: Etikety začínajúce písmenami E a X verejný obstarávateľ požaduje predložiť na jednej rolke
tak, aby sa striedali oba prefixy, teda napr. : E4020001, X4020001, E4020002, X4020002...atd.
Taktiež rolka musí začínať napr. čiarovým kódom E4020001, následne X4020001..atď.
Cenu uchádzač uvedie za 1 ks bez DPH
Počet ks: 140.000
Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb / uskutočnenia stavebných prác:
1 týždeň od podpísania objednávky
Miesto: SPP, Mlynské nivy 44/a, podateľňa, Bratislava
Lehota na predloženie ponúk:
Do 19.6.2014 do 12:00 hod.
Spôsob predloženia ponúk:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
Ďalšie požiadavky:
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby
Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

Komunikácia:
Písomne – elektronicky
Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude táto
zákazka, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov („Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je
obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej
zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj
obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie,
ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť písomne
oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet
obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo
akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi.

Dátum zverejnenia:
18.06.2014

