
     

Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby) 

 

Zabezpečenie stravného pre účastníkov školení a prednášok 
projektu 

 „ Komunitné centrum - prahový program“ 
 

1. Verejný obstarávateľ: 

Mesto Svidník 

 Sídlo: Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33 

 IČO:   00 331 023 

 DIČ:   2020784821 

 e-mail:  cepan@svidnik.sk 

 Kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie:  

 Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33   

 Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan –  poverený vedením odboru 

 

2.     Predmet zákazky: 

  Predmetom  zákazky  je zabezpečenie stravy (nie stravné lístky) pre účastníkov školení 

 a prednášok v rámci projektu „Komunitné centrum – prahový program“. 

   

  Hlavný predmet 

  55320000-9 – Služby spojené s podávaním jedál 

 

3.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  1 125,00 € bez DPH 

  

4. Miesto plnenia predmetu zákazky:  Svidník 

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby:  máj  2012 – jún  2013 (počas konania 

 prednášok). Termín podania stravy a množstvo bude na základe objednávky verejného 

 obstarávateľa.  

 

6.  Opis predmetu zákazky:  

 Zabezpečenie stravy pre účastníkov školení a prednášok – obložená žemľa alebo bageta 

 (šunka, syr, saláma, zeleninové obloženie)  - 1x za deň v termíne podľa konania jednotlivých  

 prednášok 

 počet účastníkov na školení:  450 

 

7. Zdroj finančných prostriedkov: 

 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Fondu sociálneho rozvoja  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 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. 

 

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 predkladanie ponúk: 
 Lehota na predloženie ponuky:  04.04.2012 do 11:00 hod. 

 Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, Mestský úrad Svidník, odbor 

 výstavby, dopravy, ŽP a RR, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. 

 
14. Obsah ponuky: 

- Doklad o oprávnení poskytnúť  predmetnú službu (kópia dokumentu) 
- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky – návrh stravy 
- cena za poskytnutie služby v súlade s podmienkami výzvy 
 
Obal ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa 
- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo) 
- označenie heslom: „Stravné - neotvárať“ 

 

15. Ďalšie informácie obstarávateľa:  

 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.  

 

Vo Svidníku 20.03.2012 

                   Ing. Ľuboš Čepan  

                           poverený vedením odboru  


