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Výzva na predkladanie ponuky

Názov projektu: „Cyklotrasy bez hraníc – 2. etapa výstavby/Kerékpárutak határok nélkül – az
építés 2. fázisa“
kód projektu: HUSK 1301/2.3.1/0023
Názov programu, z ktorého je projekt spolufinancovaný: Program cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
Žiadateľ/Obstarávateľ: Regionálna rozvojová agentúra ISTER
Sídlo: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 37 840 053
DIČ: SK 2021742316
Krajina: Slovenská republika
v zastúpení: Ing. Andrea Borosová – riaditeľka
Osoba alebo komisia, ktorá vykonala prieskum trhu: Ing. Andrea Borosová – riaditeľka
Opis predmetu zákazky: „Príprava, tlač a distribúcia spoločnej propagačnej brožúrky
a cyklomapy partnerov projektu“
Stručný opis zákazky :
Predmetom zákazky je výber dodávateľa pre prípravu, tlač a distribúciu spoločnej
propagačnej brožúrky a cyklomapy partnerov projektu s názvom: „Cyklotrasy bez hraníc – 2.
etapa výstavby/Kerékpárutak határok nélkül – az építés 2. fázisa“ spolufinancovaného
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 20072013.
Minimálne požiadavky na formát a iné charakteristiky brožúrky a cyklomapy: Formát A5 predĺžený formát, lesklý laminovaný papier, čiastočne lakovaný, 120 gr., plnofarebné
prevedenie, 16 strán v SJ s krátkym zhrnutím v AJ a v MJ s krátkym zhrnutím v AJ. Do
každej brožúrky bude vložená mapka stavaných a značených cyklotrás rieš. územia, farebné
prevedenie v počte taktiež 4 500 ks (cena bude zahŕňať prípravu, tlač a autorské práva
k mapke).
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH : 16 000,00 Eur
Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena vrátane DPH vyjadrená v EUR
(RRA ISTER nie je platiteľom DPH)
Administratívne informácie:
Lehota na predkladanie ponúk: 26.1.2015 do 12.00 hod
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Spôsob označenia obalu s ponukou : Ponuku uchádzač predloží v uzavretom obale s
uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača,
obchodného mena a sídla obstarávateľa, hesla súťaže: „VO brožúra“ – NEOTVÁRAŤ!.

Podmienky a lehota otvárania ponúk:
Otváranie ponúk: 26.1.2015 o 12.30 hod. na adrese Regionálna rozvojová agentúra
ISTER, Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
V Dunajskej Strede, dňa 12.1.2015
.................................................
Ing. Andrea Borosová – riaditeľka

Dátum odoslania/ prevzatia výzvy: ..........................................................

Výzvu prevzal: ..........................................................................................

