
                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 27.07.2012 
  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : občerstvenie pre CS, konkrétne: 

• Občerstvenie pre cieľové skupiny  
• Občerstvenie  v MC  

v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Realizácia verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“ - občerstvenie pre CS, schváleného z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - 
Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Popis zákazky: 
• Občerstvenie pre cieľové skupiny 

- rozsah dodávok v rámci aktivity A2 - Príprava na zamestnanie pred nástupom na PM 
s dôrazom na motiváciu a orientáciu na TP - 400 dodávok 
-doba poskytovania služby - august 2012 - december 2012 /rozsah zabezpečovania 
občerstvenia bude bližšie špecifikovaný v záväznej objednávke/ 
- špecifikácia občerstvenia v rámci jednej dodávky -  1 ks croissant/plnený – min. 50 g, 
1,5l minerálna voda, zemiakové lupienky 2 ks – 75g/ks, sladká sušienka – min. 50g 
- Predpokladaná výška finančných prostriedkov pre Občerstvenie pre cieľové 
skupiny je vo výške 1 000,00 € bez DPH/t.j. 2,50 € bez DPH na jednu dodávku 
 

• Občerstvenie  v MC 
- rozsah dodávok v rámci aktivity A6 – Sprievodné služby - 308 dodávok 
-doba poskytovania služby - august 2012 - september 2013 /rozsah zabezpečovania 
občerstvenia bude bližšie špecifikovaný v záväznej objednávke/ 
- špecifikácia občerstvenia v rámci jednej dodávky -  1 ks croissant/plnený – min. 50 g, 
1,5l minerálna voda, zemiakové lupienky 2 ks – 75g/ks, sladká sušienka – min. 50g   
- Predpokladaná výška finančných prostriedkov pre Občerstvenie v MC je vo výške 
770,00 € bez DPH/t.j. 2,50 € bez DPH na jednu dodávku 
 

Lokalita poskytovania služby - Obec Chminianske Jakubovany 
 

Hodnota zákazky bola určená na základe priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu 
„Tréningová firma Chminianske Jakubovany“, ktorý bol súčasťou Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, registrovanej pod kódom ITMS: 27120230128. 
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3/ Podmienky účasti: 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
 - cenovú ponuku 
- kópiu dokladu o oprávnení dodať službu 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením „občerstvenie pre CS - 
neotvárať “. Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení: suma bez DPH, DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť slovne „NIE SOM 
PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
08.08.2012 do 14.00 hod 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH. 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne.                                                       
 
                             
                                                                                                                Jozef Lukáč    
                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


