
Stravné lístky pre projekt Občianska hliadka v Obci Zámutov  
Obec Zámutov 

Zadávanie zákazky podľa §9 odst. 9 –dodávka tovaru 
Výzva 

 
 

V Ý Z V A na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9, odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
 

Verejný obstarávateľ:  Obec Zámutov plánuje zadať zákazku na predmet obstarávania  
s názvom:  Stravné lístky pre projekt Občianska hliadka v Obci Zámutov 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Obec Zámutov 
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 15 Zámutov 434 
Zastúpená: Dušan Višňovský, starosta obce Zámutov 
IČO: 00332968 
DIČ: 2020631943 
Bankové spojenie: VÚB a. s. Vranov n. T., 16324632/0200 
Telefón: 0905837635 
E – mail: zamutov@zamutov.sk 
 
     Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 6, odst. 1, písmeno b) zákona číslo 25/2006 Z.z. v znení 
neskorších zmien a predpisov. 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Michal Dvorjak, 
manažér pre VO, mobil: 0918 483414 
 
 
2. Názov zákazky a miesto  dodania predmetu zákazky: 
Názov zákazky: Stravné lístky pre projekt Občianska hliadka v Obci Zámutov 
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Zámutov, Obecný úrad  Zámutov 434, 094 15 
 
3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky sú stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 3,- € pre 
zamestnancov Obce Zámutov.  
Celková cena stravovacej poukážky v sebe zahŕňa nominálnu hodnotu stravovacej 
poukážky vrátane všetkých nákladov spojených s jej dodaním verejnému obstarávateľovi, 
ako sú napr. sprostredkovateľská odmena, odplata, poštovné, balné, poistné, prepravné, 
manipulačné a pod. Nominálna hodnota stravovacích poukážok sa môže meniť 
v závislosti od zmien a doplnení právnych predpisov upravujúcich stravovanie 
zamestnancov ako napr. zmena zákona o cestovných náhradách a iné právne predpisy. 
 

     4.   Zatriedenie podľa CPV: 
CPV: 30199770-8  
      Stravné poukážky 
5.   Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý    
    predmet zákazky 
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 



 
7.   Lehota na dodanie predmetu zákazky:  
      Zákazka je  platná na dobu určitú do 30.9.2015 – do vyčerpania objemu zákazky t.j. do 
finančného limitu vo výške 1 980 €. 
    
8.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet zákazky bude 

financovaný z bežného rozpočtu obce Zámutov v zmysle zákona číslo 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle 
platných predpisov. 

9. Dodávka predmetu zákazky: Presné množstvá a hodnoty stravovacích poukážok 
obstarávateľ – objednávateľ uvedie v samostatných záväzných objednávkach. Úspešný 
uchádzač je povinný pri prvej vybavenej objednávke predložiť verejnému 
obstarávateľovi kópiu oprávnenia podnikať s predmetom zákazky ( výpis z OR alebo 
iného registra) nie starší ako tri mesiace). 

10. Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania : 1 980 € 
11. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
- dňa 7.11.2014 do 13.00 hod. 
- doručenie e-mailom, poštou, alebo osobne na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy  
V prípade doručenia poštou, alebo osobne uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. 
Obal musí byť uzatvorený. 
      Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 
 adresu uchádzača 

(Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 
podnikania uchádzača)  

 označenie heslom: 
 

„Výberové konanie – stravovacie poukážky “ 
  NEOTVÁRAŤ 

Cenová ponuka musí obsahovať: 
 cenovú ponuku, podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo 

oprávnenou osobou konať za uchádzača a odtlačok pečiatky uchádzača 
 zoznam funkčných zmluvných zariadení v okrese Vranov n/T., s ktorým má 

uchádzač uzavreté zmluvy a akceptujú jeho stravné poukážky 
 čestné prehlásenie, že uchádzač rešpektuje požiadavky a podmienky 

obstarávateľa uvedené v tejto výzve 
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách  
 cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ 

požadovať len od úspešného uchádzača. Zmluvné podmienky sa upravujú 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore s touto výzvou a ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. 

 
Do  cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy! 
 

12. Podmienky účasti: 
- nepožaduje sa 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková  cena stravovacej poukážky    
14. Spôsob stanovenia celkovej ceny: 



 
 


