
Výzva na predloženie ponuky – informácia o uskutočnení prieskumu trhu 

 

(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:   SAIA, n. o. 

Sídlo:    Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1 

IČO:   31 821 596 

DIČ:   2021592507 

Kontaktná osoba: Beáta Košťálová 

Telefón:  +421 2 59 30 47 00 

Fax:   +421 2 59 30 47 01 

E – mail:  saia.nitra@saia.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Doručenie informačných a propagačných materiálov na medzinárodný vzdelávací 

veľtrh EDUEXPO Mexico, Mexico City, http://fppmedia.com/eduexpos/mexico, ktorý 

sa bude konať v dňoch 10. – 11. 10. 2015. 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Doručenie nižšie špecifikovaných zásielok s informačnými a propagačnými materiálmi 

organizátorom výstavy uvedenej v predmete zákazky podľa nižšie uvedených 

podmienok. 

 

Špecifikácia zásielky: 

- Predpokladaný počet balíkov: 6 ks 

- Predpokladané veľkosti a váhy balíkov: 

Označenie 
balíka 

Rozmery v cm (dĺžka x 
šírka x výška) 

Hmotnosť 

Balík č. 1 35x45x30 21 kg 

Balík č. 2 35x45x30 21 kg 

Balík č. 3 35x45x30 21 kg 

Balík č. 4 35x45x30 28 kg 

Balík č. 5 35x45x30 28 kg 

Balík č. 6 35x45x30 28 kg 

- Typ zasielaných materiálov: knihy, informačné brožúry, informačné letáky, 

propagačné perá, propagačné USB kľúče, propagačné tašky. 

 

Špecifické podmienky pre zásielku: 

- balíky s celkovou hmotnosťou 150 kg treba doručiť organizátorom veľtrhu 

postupne v 3 zásielkach, pretože hmotnosť jednej zásielky nesmie prevýšiť 50 kg; 

http://fppmedia.com/eduexpos/mexico


každá zásielka bude obsahovať 2 balíky (21 kg a 28 kg); odstup medzi odoslaním 

jednotlivých zásielok musí byť 4 minimálne kalendárne dni; 

- všetky balíky musia byť doručené organizátorom veľtrhu na adresu v krajine 

a v meste konania veľtrhu (konkrétnu adresu poskytne odosielateľ vybranému 

dodávateľovi) nie skôr než 27. 9. 2015, no najneskôr dňa 9. 10. 2015 (podmienkou 

je odovzdanie balíkov organizátorom veľtrhu, nie iba ich doručenie do krajiny 

konania veľtrhu); 

- organizátor veľtrhu FPPEduMedia si určil podmienku, že žiaden zo zasielaných 

produktov nesmie byť vyrobený v Číne; 

- všetky zasielané informačné a propagačné materiály sú určené na bezplatnú 

distribúciu počas veľtrhu a nie sú určené na komerčné použitie; 

- zásielky (ani jej časť) sa nebudú vracať späť po skončení veľtrhu; 

- jednotlivé zásielky (vždy 2 balíky v 1 zásielke) sa budú posielať postupne, a to 

v troch termínoch;  

- dĺžka trvania doručenia zásielky od prevzatia jej v SAIA do ich doručenia 

adresátovi je maximálne 8 kalendárnych dní; 

- dodávateľ (teda napr. doručovacia spoločnosť, prepravca zásielky) musí 

vyzdvihnúť zásielku v mieste sídla SAIA, zastupuje SAIA v rámci prípadného 

colného konania v rámci vyvezenia zásielky, ako aj v cieľovej krajine určenia, je 

zodpovedný za doručenie zásielky včas; 

- SAIA hradí prípadné vyrúbené clo (od organizátora veľtrhu/adresáta zásielky sa 

nesmie požadovať žiadna finančná spoluúčasť ani úhrada akýchkoľvek poplatkov), 

zaplatené clo SAIA preplatí dodávateľovi po doručení zásielky podľa tu uvedených 

podmienok, a to na základe dokladov preukazujúcich výšku a uhradenie cla. 

 

4. Predpokladaná cena: 

1 500 eur bez DPH (SAIA, n. o., nie je platcom DPH) za všetky tri zásielky, t.j. 500 eur 

bez DPH za každú jednu z troch zásielok 

 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky, zákazku nemožno rozdeliť. 

V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné 

a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené 

s plnením požadovaného predmetu zákazky okrem cla. Z výberu bude vylúčená taká 

ponuka, pri ktorej nebude možné jednoznačne identifikovať splnenie podmienok 

uvedených v „Opise predmetu zákazky“ v časti „Špecifické podmienky pre zásielku“, 

alebo kde dodávateľ podmieni splnenie týchto podmienok ďalšími faktormi. 

 

5. Lehota na predkladanie ponuky: 

Do 16. 9. 2015 do 12:00 hod. 

 

 



6. Spôsob predloženia ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej forme a zaslaná e-mailom do lehoty na 

predkladanie ponuky na e-mailovú adresu saia.nitra@saia.sk. 

 

7. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

8. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

bankové spojenie, telefón, kontaktný e-mail), 

b) doklad o oprávnenosti dodávať tovar (internetový výpis z obchodného 

registra alebo výpis zo živnostenského registra alebo odkaz na webovú 

stránku takéhoto výpisu), 

c) opis dodávanej služby tak, aby bolo možné identifikovať splnenie parametrov 

požadovaných v časti „Opis predmetu zákazky“, 

d) termín, kedy najneskôr musí byť zásielka (alebo jej posledná časť) vyzdvihnutá 

v SAIA, aby bolo možné splniť podmienky uvedené v „Opise predmetu 

zákazky“ v časti „Špecifické podmienky pre zásielku“, 

e) podrobnú špecifikáciu výpočtu ceny pre dodanie predmetu zákazky (s 

uvedením jednotkových cien, ak je to možné), 

f) celkovú cenu bez DPH a s DPH za predmet zákazky. 

 

9. Kritérium hodnotenia ponúk: 

Najnižšia cena na celý predmet obstarávania s DPH. 

 

10. Ďalšie informácie: 

SAIA, n. o., si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas 

plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného so SAIA, n. o., na tento predmet 

zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, SAIA, n. o., uzatvorí svoj zmluvný vzťah 

s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v tejto súťaži. 

SAIA, n. o., si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov, 

ak všetci uchádzači predložia ponuky, v ktorých cena za celý predmet obstarávania 

bude vyššia ako suma uvedená v bode 4 a bude nad rámec možností obstarávateľa. 

 

Dátum zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk je 6. 7. 2015 o 12:00 hod. 

 

V Nitre dňa 6. 7. 2015 


