
V Ý Z V A 

NA    P R E D K L A D A N  I E    P O N Ú K 

                                            
Zákazka  s nízkou  hodnotou 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len zákon) 
                                                                  

  Mobilné telefónne sluţby  
 

Druh zákazky : zákazka s nízkou hodnotou 
Predmet zákazky : služby 
 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto osoby, ktorá obstaráva podľa § 7  zákona č.25/2006 Z.z. v znení     

neskorších predpisov 

Úradný názov:  

                       Obec Vinica 

IČO:  

00319678 

Poštová adresa:  
 Cesta slobody 466. Vinica 99128                                                   DIČ: 2021173264 

Mesto/obec:  

                                   VINICA  

PSČ:  

991 28 

Kontaktné miesto (miesta):   Obec Vinica 

 

Kontaktná osoba:     Béla Hrubík – štatutárny zástupca 

Telefón:  

 

  00421 474891210 

E-mail:  starosta@vinikca.sk 
                  

Mobil:  

0918984087 

1.1 Predpokladaná hodnota zákazky:      1 150,-    EUR bez DPH         

 

 
II.  Opis 

 

II.1. Názov zákazky :  Mobilné telefónne služby používané TSP a 
ATSP pri výkone práce v teréne 

II.2. Druh  zákazky a miesto uskutočňovania služby : Obec Vinica               Zákazka s nízkou hodnotou 

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania sluţieb: 

         Obecný úrad Vinica                                                                       Rozpočtová poloţka                      

II.3. Stručný opis zákazky :  

  
Jedná sa o mobilné telefónne služby používané TSP a ATSP pri výkone práce v teréne. Dva paušály na 
hlasové a nehlasové služby. 
 

II.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)   

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 

Hlavný predmet                        
   
 

 

II.5. Povoľuje sa predloženie variantných riešení                nie  

II.6.  Možnosť predloženia  ponuky  :    Iba  na celý predmet  zákazky 

II.7. Jazyk  ponuky:                                Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 



II.8.  Mena:                                             EUR 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v  eurách. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty 

(ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:                 

           

           

        navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH         

Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH v ponuke uvedie , ţe nie je platcom DPH. 

II.9. Elektronická aukcia:                        nepoužije sa. 

II.10.  Ponuky a doklady vo verejnom obstarávaní  sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

II.11.Ponuky sa predkladajú osobne na adresu: OcÚ Vinica, Cesta Slobody 466, 991 28 VINICA , s 

názvom: „ Mobilné telefónne služby používané TSP a ATSP “.  

II.12.Výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude    

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a zároveň zmluva s vybraným uchádzačom s 

najniţšou ponukou 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané oznámenie   o výsledku 

 vyhodnotenia jeho ponuky. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.  

Ostatným uchádzačom pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka  nebola prijatá. 

 

III. Administratívne informácie 

 
III.1. Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum  11.07.2014                                                                                   Čas: 12.00 hod.  

III.2.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané             

Predpokladaná lehota na realizáciu sluţby: júl 2014 – október 2015  
 

 

IV. Podmienky účasti 

 
IV.I.  Predloţiť cenovú ponuku 

IV.II. Byť oprávnený podnikať v predmete zákazky 

 

 
V. KRITÉRIÁ  NA HODNOTENIE  PONÚK:   

NAJNIŢŠIA  CENA  

 

 

 



VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  Ďalšie informácie: 

1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predloţených ponúk ak aj najniţšia cena 

presahuje stanovený finančný limit obstarávateľa. 

2. Predmet zákazky je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je dodávateľ 

povinný umoţniť oprávneným kontrolným orgánom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov 

v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu 

a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení projektu. 

 

Vo Vinici dňa 20.06.2014 

Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 

Meno a priezvisko, titul:  

Béla Hrubík 

Telefón:  

0918 984 087 

E-mail:  

starosta@vinica.sk 

Fax:  

 

Registračné číslo    

 
 

 

  

Béla Hrubík  

       starosta obce Vinica 

 


