
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
k zákazke s nízkou hodnotou 

 
podľa § 102 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA  
 
Názov: Obec Terňa  
IČO: 00 327 867 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Senderák 
Sídlo: Obec Terňa  
Adresa: Hlavná 119/58, 082 67 Terňa 
Telefón: 051 459 52 21 
Fax: 051 459 52 21 
Elektronická pošta: obec@terna.sk, starosta@terna.sk 
Web: www.terna.sk 
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Zabezpečenie služby v rámci realizácie projektu „Tvorba nových pracovných miest pre 
znevýhodnené osoby v obci Terňa“, kód ITMS: NFP27120230118 konkrétne: „Nákup 
stravných poukážok“.  
 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Popis služby:  
Verejný obstarávateľ požaduje dodať stravné poukážky v počte 2970ks v nominálnej 
hodnote 2,90 EUR/lístok. Cena za službu zahŕňa províziu za odber stravovacích poukážok, 
manipulačný poplatok, poštovné, balné a osobné doručenie stravovacích poukážok na 
pracovisko.  
 
4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY: August  2012 –  apríl 2014  
 
5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY:  Dodávka 2970ks stravných poukážok v období 
8/2012 – 4/2014, t.j. max. 21 mesiacov.  
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY: Obec Terňa  
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY: Na celý predmet zákazky.  
 
8. VÝŠKA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU  
Predmetom ponuky je predloženie celkovej ceny za poskytnutie služby vrátane provízie za 
odber stravovacích poukážok, manipulačného poplatku, poštovného, balného a nákladov na 
osobné doručenie stravovacích poukážok na pracovisko a to celkovej hodnoty služby v Eur 
bez DPH a výšky DPH a celkovej hodnoty služby s DPH.  
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe schváleného predpokladaného 
rozpočtu projektu „Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby v obci Terňa“. 
V cene sú zahrnuté všetky výdavky poskytovateľa služby v súlade s bodom 3 tejto výzvy. 
Cenovú ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.  
 
9. KRITÉRIÁ HODNOTENIA – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka  
- Najnižšia cena vrátane DPH 
 
Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších a súvisiacich predpisov v eurách ako cenu pevnú, garantovanú počas celej doby 
trvania zmluvy. Zároveň žiadame uchádzačov, ktorí sú neplatcovia DPH, aby to uviedli v 



cenovej ponuke.  
 
10. PODMIENKY ÚČASTI  
- skúsenosti a odbornosť pri zabezpečovaní predmetu zákazky - požaduje sa kópia 
potvrdenia /referencie/ aspoň 3 organizácií, kde bol uchádzač ako poskytovateľ predmetnej 
služby – dodávka stravných poukážok,    
- kópia dokladu o oprávnení poskytovať danú službu, 
- návrh mandátnej zmluvy na vykonanie služby.  
- návrh ceny za dodanie 2970ks stravných poukážok v nominálnej hodnote 2,90 EUR/lístok 
Predkladaná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať presnú 
identifikáciu uchádzača.   
 
11. SPOSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK  
Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: Obec Terňa, Hlavná 
119/58,  082 67 Terňa. Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Stravné poukážky – 
neotvárať!“  
Termín a čas doručenia: najneskôr do 14.08.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre 
obidva uvedené spôsoby doručenia.  
 
12. VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK  
 
Dátum: 14.08.2012 o 13,00 hod. 
Miesto: Obecný úrad Terňa, Hlavná 119/58, zasadačka,  
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, a to v súlade s platnou legislatívou SR. 
 
 
V Terni, 26.07.2012   

                                      
 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
          starosta obce 
     
 
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Bližšie informácie: www.fsr.gov.sk. 
 
 
 
 

 


