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Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01  Bziny  

   
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  
Prieskum trhu podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 

Aktualizácia č. 8 

 

Postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niktorých zákonov v znení neskroších predpisov vrátane aktuálnych noviel 

 

 

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA: 

Názov:     Obec Bziny 

Sídlo:     Brezovecká 96/8, 026 01 Dolný Kubín  

IČO:    00628883 

DIČ:    202063523 

Štatutárny zástupca:   PhDr. Ján Beňuš – starosta obce Bziny  

Tel.     0902 050 505 

Fax:    043/586 46 29 

e-mail:    benusjan1@gmail.com  
 

B) PREDMET ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je poskytnutie dodávky stravných poukážok.  

  

C) NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY  

Stravné poukážky pre projekt: „Zdravotní osvetári obce Bziny“ 

Predmet zákazky: 
Stravné lístky pre 2 pracovníkov  

 

  

 
 

   

Skupina výdavkov 637014 Stravovanie 
 

   

Postup obstarávania: 
Zákazka  podľa  §  9  ods.  9  zákona  č. 

 

25/2066 Z. z.  

 
 

   

Názov projektu: 
Tvorba pracovných miest pre 

 

znevýhodnené osoby v obci Bziny  

 
 

   

Kód ITMS: 27120230651 
 

   

Prijímateľ: Obec  Bziny 
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D) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Zabezpečenie stravovania zamestnanocov formou stravných poukážok v hodnote 

3.20 eur. Je to zabezpečenie náhradnej formy stravovania zamestnanocov verejného 

obstrávateľa v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených 

pokytovanie stravných služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača – 

dodanie stravných poukážok pre zamestnancov obstraávateľa v nominálnej hodnote 

3.20 EUR/kus vrátane ich dobierky priamo k obstarávateľovi, v predpokladanom 

množstve 264 ks počas celej realizácie projektu.  

 

Názov projektu:    Zdravotní osvetári obce Bziny  

ITMS kód:    27120130651 

Operačný program:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

Opatrenie č. 2.1             Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených     

                                                    sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených   

                                                    prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti   

                                                    s osobitným zreteľom na marginalizované rómske   

                                                    komunity  

E) PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

              844.80  EUR bez DPH.  

 

F) MIESTO DODANIA SLUŽBY:  

                  Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny   

 

G) LEHOTA DODANIA SLUŽBY:  

              do 15 dní od podpisu Objednávky.  

 

H) ROZSAH PONUKY 

              Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  

 

I) PODMIENKY FINANCOVANIA 
 

 

 
 
 
 
 

J) TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
                  Výsledkom postupu verejného obstarávateľa bude objednávka.  

 

K) PODMIENKY ÚČASTI NA VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 
 
 
 
 

Predmet zákazky bude financovaný z ESF, štátneho rozpočtu SR a z vlastných               

finančných prostriedkov obce Bziny. Úhrada sa uskutoční na základe predloženej 

faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu verejného obstarávateľa na 

účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa prevzatia stravných 

lístkov. 

 

Úspešný uchádzač predloží doklad, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorú                    

predkladá ponuku (kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej 

oblasti resp. živnostenský list). 
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L) KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK 
                  Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý požadovaný      
                  predmet zákazky.  

 

M) LEHOTA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

                  do 21.02.2015 do 12.00 hod.  

 
N) MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK 

                  Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou    
                  (uvedená v bode 1).  

 

O) POKYNY NA PREDLOŽENIE PONUKY A SPÔSOB DORUČENIA 
PONUKY 

 
 
 

 
P) VYHODNOTENIE PONÚK 

 
 
 
  

Q) ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
 
 
 
 

 

V Bzinách, 12.02.2015 

 

 

 

 

                                                                                                                        PhDr. Ján Beňuš  

starosta obce Bziny  

 

 

 

Uchádzač vloží cenovú ponuku spracovanú na základe Prílohy č.1 do mailu – 
pričom predmet obstarávania označí – Prieskum trhu – stravné lístky.              
A zašle sa mailom na: giertliovadaniela@gmail.com Cenová ponuka doručená 
po uplynutí lehoty na  predkladanie ponúk nebude akceptovaná.  

 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať sa oznámi 
písomne výsledok vyhodnotenia ponúk.  
 

V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 
môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby 
uvedenej v bode 1 
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