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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

Telekomunikačné poplatky 

pre projekt „Cesta z bludného kruhu“ ITMS kód projektu: 27110130024 

 

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a realizátor projektu 

„Cesta z bludného kruhu“  ITMS kód Projektu:  27110130024 v  zmysle § 7  zákona 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v rámci prieskumu trhu na zadanie 

zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje  

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o. 

IČO : 35581166 

DIČ: 2021862667 

zastúpený : RNDr. Bc Adriana Ogou 

Sídlo: Agátová 2, Somotor 076 35  

Poštová adresa:  076 35 Somotor, Agátová 2  

Telefón: +421566396475 

E-mail: ogou21@yahoo.com 

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: RNDr., Bc Adriana Ogou, ogou21@yahoo.com  

 

2. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky sú telekomunikačné poplatky  pre projekt „Cesta z bludného kruhu“ ITMS 

   kód projektu: 27110130024 

Hlavný predmet 

64212000-5 – Mobilné telefónne služby 

3.Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  2500,00 €  bez DPH 
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obchodná 38, Somotor 076 35  

5.Trvanie zmluvy alebo lehota dodanie služby:  marec 2012 – október 2013 

6.Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zadania zákazky je dodanie 4  mobilných telefónnych služieb po dobu 22 mesiacov pre 

riadenie  národného projektu „Cesta z bludného kruhu“ s počtom predplatených minút  minimálne 900 

mn/mesiac do všetkých sietí . 

7.Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ESF a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

8.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v súlade s § 

26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

9.Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzač uvedie cenu s DPH, bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto 

skutočnosť v ponuke). 

10.Vyhotovenie ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme 

11.Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
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12.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“. 

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, 

ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. 

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 

zákazky v eurách. 

13.Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk: 

Cenovú ponuku žiadame doručiť  v zapečatenej obálke na adresu  obstarávateľa uvedená v Identifikácií 

obstarávateľa č.1 poštou alebo osobne najneskôr do 26.03.2012 do 12.00 s nasledovnými údajmi: 

- Názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača 

- Názov a sídlo verejného obstarávateľa 

- označenie heslom: Heslom: „Cesta z bludného kruhu -  cenová ponuka – Telekomunikačné  

poplatky - neotvárať!“ 

Rozhodujúci je dátum doručenia! 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 26.03.2012 o 13.00 v sídle APZ. 

 

14.Obsah ponuky: 

 -Doklad o oprávnenosti poskytovať službu 

 -Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

 -Cena za dodanie služby v súlade s podmienkami výzvy 

Obal ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa 

- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo) 

- označenie heslom „Telekomunikačné poplatky – neotvárať“ 

 

15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk  bezodkladne  pošle  všetkým  uchádzačom   oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a následne 

s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre 

ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ 

všetkým uchádzačom súčasne. 

16. Variantne riešenia: Obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 

17. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

18. Ďalšie informácie  obstarávateľa  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý 

rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa 

o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné 

podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ si vyhradzuje 

právo zrušiť použitý postup zadávania a neuzatvoriť zmluvu s úspešných uchádzačom.  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 

neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

                                            

                   V Somotore  05.03.2012                                                                    RNDr., Bc Adriana Ogou  

                                                                                               –––––––––––––––––––––––  

                                                                                                                                     riaditeľka 


