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Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka Sabinov: 
-/-  Anton Tomčan 

051/ 4880420 

25.11.2014 

 
 
 

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Názov projektu:  Rómske občianske hliadky v meste Sabinov 

Kód ITMS:  27120130662 

Zmluva o NFP: 273/2014-IZ-4.0/V zo dňa 30.09.2014 

Miesto realizácie projektu: Sabinov 

 

Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vy-

zýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: telekomunikačné služby – služobné 

mobilné telefóny – kód CPV: 64212000-5.   

 

 Opis predmetu zákazky: 

 Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných mobilných telekomunikačných služieb 

pre mesto Sabinov. Jedná sa o zabezpečenie mobilných hlasových služieb pre 3 hlasové sim karty 

vrátane mobilného telefónu ako aj ďalšie služby podľa aktuálnej ponuky mobilného operátora. Do 

ponuky je potrebné zadať alternatívu s viazanosťou aj bez viazanosti.  

 

 Postup obstarávania: 

 Zákazka podľa §9 ods. 9 

 

 Predpokladaná hodnota zákazky: 

 1.050,00 € bez DPH 
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 Podmienky financovania zákazky 

 Zákazka bude financovaná na základe zmluvy o NFP Ministerstva práce a sociálnych vecí 

a rodiny SR v rámci Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia a vlastných pro-

striedkov mesta Sabinov 

 

 Podmienky účasti: 

 Doklad, na základe ktorého je oprávnený poskytovať požadované tovary a služby:  

 Predloženie oprávnenia na výkon požadovanej činnosti (výpis z obchodného registra, výpis zo živ-

nostenského registra a pod. ) - kópia. 

 

 

 Predloženie ponuky: 

 Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne na adre-

su: Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.  

Obálku je potrebné označiť:  

„Rómske občianske hliadky v meste Sabinov“ 

„Neotvárať – VO – telekomunikačné služby – služobné mobilné telefóny“ 

 

 Lehota na predloženie ponuky: 

 Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 04.12.2014 do 12:00 hod. 

 

V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom DPH. 

 

 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 Jediným hodnotiacim kritériom je celková cena a kvalita poskytovanej služby. 

   

 Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obsta-

rávateľ vyhodnotí ako úspešnú a bude s ním podpísaná zmluva. Verejný obstarávateľ takúto cenovú 

ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  

 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so 

žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu predpokladanú hodnotu 

zákazky. 

 

S pozdravom 

 

 

         Ing. Peter Molčan 

 primátor mesta 
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