
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
(jednoduchá zákazka) 

         

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Názov: Gemersko-malohontské osvetové stredisko   

IČO:     35987324  

Obec (mesto):    Rimavská Sobota   

Ulica:   Jesenského 5   

 PSČ:  97901 

 

 Kontaktná osoba:  Mgr. Darina Kišáková  

 Telefón:    047/5621222               

Elektronická pošta: gmos@rsnet.sk   

Internetová adresa: www.gmos.sk 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY : služby 

 

3.  NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  NÁKUP STRAVNÝCH LÍSTKOV 

 

4.    OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  ZABEZPEčENIE STRAVNÝCH LÍSTKOV PRE 

ZAMESTNANCOV OBSTARÁVATEľA  

 

5.    MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Jesenského 

5, 979 01 Rimavská Sobota 

 

6.   ROZSAH  A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: Zabezpečenie stravných lístkov pre 

zamestnancov obstarávateľa v nominálnej hodnote 3,30 EUR  vrátane ich dovozu priamo 

k obstarávateľovi. V predpokladanom objeme cca 220 ks mesačne počas dvojročného zmluvného 

obdobia (predpokladaný celkový objem  cca  5 280 ks počas dvojročného zmluvného obdobia). 

 

   

7.  ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: neumožňuje sa 

                

8.   MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:  neumožňuje sa 

 

9.  TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:  Zmluva s dodávateľom bude  

         uzavretá na dobu 2 rokov. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu  

         obstarávania – priebežne mesačne, podľa objednávok a potrieb obstarávateľa. 

          

 

10.  HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: Predmet obstarávania bude 

financovaný z prostriedkov rozpočtu obstarávteľa a úhrada bude zabezpečená obstarávateľom 

bezhotovostným bankovým prevodom. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Splatnosť faktúry je 

do 21 dní. 

 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:    

Povinné predloženie dokladu o oprávnení poskytovať služby v predmete zákazky. 

 

12. OBSAH PONUKY:  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 11 tejto výzvy. 

 

   

 

 



 

 

13.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:   

Kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR. 

V cene musí byť zahrnutá okrem samotnej ceny stravného lístka aj výška provízie, ako aj cena za 

kuriérske služby spjené s dovozom jednotlivých dodávok stravných lístkov k obstarávateľovi.  

 

14. PREDLOŽENIE PONÚK:  

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 

ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

● adresu verejného obstarávateľa 

● obchodné meno a sídlo uchádzača 

● označenie slovom „Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ !“ 

● označenie heslom: „GMOS Rimavská Sobota – stravné lístky“ 

 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa.  

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 

 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa   6.2.2014 do 10.00 hod. 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 

 

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku 

 

15.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:  

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na 6.2.2014 o 13.00 hod. 

 Výsledkom  súťaže  bude  zmluva  na   predmet  zákazky   uzatvorená   medzi objednávateľom 

a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom.  

 

16. VYHRADENIE PRÁVA:  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 

b)  neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma 

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup 

zadávania zákazky zrušený. 

 

17.  UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI:  31. 3.2014 

 

 

V Rimavskej Sobote , 30.1.2014              Mgr. Darina Kišáková 

          riaditeľka GMOS   

 

 


