Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo:
Centrum vedecko-technických informácií
Adresa:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00151882
Kontaktné miesto:
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A,
811 04 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Janušová
Telefón:
02/69253 178
e-mail:
anna.janusova@cvtisr.sk
Názov predmetu zákazky:

Služby spojené so zabezpečením účasti na
medzinárodnom podujatí v oblasti „life sciences“

Druh zákazky:

Služby

Kategória služby číslo:

27

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

NUTS kód:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
Centrum
vedecko-technických
informácií,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
SK01

Predpokladaná hodnota zákazky:

4 200 € bez DPH

Hlavné miesto poskytovateľa služieb:

Opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie účasti na medzinárodnom podujatí týkajúcom sa oblasti life sciences, t.j. v
oblasti medicíny, biotech, farmaceutickej, chemickej oblasti, a podobne, pre účely
medzinárodného projektu „CentralCommunity - Emerging communities for collective
innovation in Central Europe“ zameraného na podporu inovácií v sektore life sciences v
strednej Európe.
Medzinárodné podujatie musí byť uskutočnené do konca roka 2014.

Príloha č. 1

Žiadame o nacenenie týchto položiek:
1, Prenájom výstavnej plochy o veľkosti od cca 20 m2 do 25m2 vrátane zariadenia a
vybavenia (min. 2 rokovacie stoly s min. 4 stoličkami k jednému stolu, elektrická zásuvka,
el.predlžovačka, kôš, priestor na propagačné materiály, výroba grafiky na stánok, inštalácia a
deinštalácia stánku, vrátane technického vybavenia – obrazovka alebo dataprojektor s
plátnom, PC.
2, Catering pre cca 200 ľudí/1 deň trvania akcie – nealko, chlebíčky/kanapky, štrúdľa,
prípadne iné sladké občerstvenie, ovocie, poháre, taniere, obrúsky.
3, Tlač a distribúcia propagačných materiálov pre účastníkov podujatia, minimálne pre 250
ľudí.
Lehota dodania od doručenia objednávky: september - december 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
8.9.2014, 12.00
Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené
v listinnej forme.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO
Názov projektu: CentralCommunity
Kód projektu: 4CE549P1
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile verejného obstarávania na www.cvtisr.sk:
2. 9. 2014

