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vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
Tel.: 051/4583 121, Fax: 051/4583 421, e-mail: obec@pecovska.sk 
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Predmet zákazky: Občerstvenie pre CS 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 

Názov projektu: 
Zriadenie obecného podniku  
zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov 
 

Kód ITMS: 
 

27120230127 
 

Prijímateľ: Obec Pečovská Nová Ves 
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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 Pečovská Nová Ves 
IČO: 00327590  
Kontaktná osoba: Ing. Alena Nalevanková 
Sídlo: Pečovská Nová Ves 
Adresa: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
Telefón: 051/4583121 
Fax: 051/4583 421 
Elektronická pošta: obec@pecovska.sk 
Web: http://www.pecovska.sk 

 

2.    URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Zabezpečovanie služby v rámci realizácie projektu  „Zriadenie obecného podniku zamestnávajúceho 
sociálne znevýhodnených občanov“ - občerstvenie pre CS, konkrétne:  
a) Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania - 80 osôb, CPV: 74800000-7 
b) Občerstvenie pre účastníkov teoretickej prípravy na prácu - 40 osôb, CPV: 74800000-7 

 

3.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Popis služby:  
c) Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania  

- Rozsah vzdelávania na osobu/ deň:  1 osoba - 5 hodín/deň 
- Rozsah vzdelávania na osobu celkom/ kurz:   50 hodín /10 dní 
- Počet osôb = 80 
- Špecifikácia občerstvenia/ osoba: 1,5 l minerálka, káva, obložená žemľa, čajové pečivo 

 

d) Občerstvenie pre účastníkov teoretickej prípravy na prácu 
- Rozsah teoretickej prípravy na osobu/ deň:  1 osoba - 5 hodín/deň 
- Rozsah teoretickej prípravy na osobu celkom:  25 hodín /5 dní 
- Počet osôb = 40 
- Špecifikácia občerstvenia/ osoba: 1,5 l minerálka, káva, obložená žemľa, čajové pečivo 

 

4.    DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY 
a) Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania  

Júl - august 2012 
Apríl - máj 2013  
 

b) Občerstvenie pre účastníkov teoretickej prípravy na prácu  
August - septemer 2012 
Máj - Jún 2013  

 

5.    ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 
a) Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania  

- Priebežné zabezpečovanie občerstvenia pre 80 osôb počas vzdelávania  (motivačného kurzu )pre CS  
 

mailto:obec@pecovska.sk
http://www.pecovska.sk/
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b) Občerstvenie pre účastníkov teoretickej prípravy na prácu  

- Priebežné zabezpečovanie občerstvenia pre 40 osôb počas teoretickej prípravy na prácu  
 

6.    LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY 
Obec Pečovská Nová Ves  

 

7.    POČET MIEST - 0 
 

8.    MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
Na celý predmet zákazky 

 

9.    MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
Neumožňuje sa 

 

10.  SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 
Predmetom ponuky je predloženie: 
- Jednotkovej ceny na osobu/ deň v EUR 
- Celkovej hodnoty služby v EUR 

 

Hodnota zákazky bola určená na základe priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu „Zriadenie 
obecného podniku zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov“, v položke Občerstvenie pre CS, 
ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom 
SORO FSR, registrovanej pod kódom ITMS: 27120230127.  
 

Predpokladaná hodnota zákazky: 
a) 2000 € bez DPH 
b) 500 € bez DPH 

 

Lehota viazanosti ponúk do: 19.07.2012 
 

11.  KRITÉRIA HODNOTENIA 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky 
(v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena), vrátane všetkých nákladov súvisiacich                            
s predmetom zákazky. 

 

12.  PODMIENKY ÚČASTI  
         Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť:  

 Cenovú ponuku 

 Kópiu dokladu o oprávnení dodať službu 
 

13.  SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:  
Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi 
Ing. Alena Nalevanková 
Hlavná 33 
082 56 Pečovská Nová Ves 
 

Obálku je potrebné označiť nasledovne:  „Občerstvenie pre CS - neotvárať!“ 
Termín a čas doručenia:  najneskôr do 19.06.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva 
uvedené spôsoby doručenia. Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom. 
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14.  DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
Dátum: 19.6.2012 
Miesto: Obecný úrad Pečovská Nová Ves 
Čas: 15:00 hod. 
 

V Pečovskej Novej Vsi, 28.05.2012 
 

Spracovala: Ing. Alena Nalevanková 
 

Za obstarávateľa:   
Jaroslav Baňas 
starosta obce Pečovská Nová Ves 


