
SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 919 34 Biely Kostol IČO: 42159563 

 
VÝZVANA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
Osoba definovaná v zmysle §7 zákona o verejnom obstarávaní ktorou je: SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 

919 34 Biely Kostol IČO: 42159563, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na 

predmet zákazky: 
 

„Stravné lístky“ 
s nasledovnou špecifikáciou: 

 

Predmet zákazky: 
Nákup stravných lístkov pre štyroch vlastných zamestnancov: „koordinátor pre zdravotnú osvetu a vzdelávanie“ 

a „zdravotní osvetári“. v rámci projektu „Sociálny rast Marginalizovanej Rómskej Komunity v obci Cakov“  (ITMS 

kód projektu: 27120130630) v zmysle zverejnenej výzvy č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.1./02 – Moderná stredná 

škola, Opatrenie: 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených  prostredníctvom 

rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK 

 
Opis predmetu zákazky: 
Stravné lístky v nominálnej hodnote 2,20 EUR bude potrebné dodávať v počte podľa mesačných objednávok 
objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Maximálne množstvo stravných 
poukážok, ktorý objednávateľ odoberie počas trvania zmluvy je 924 ks. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 
1 694,00 bez DPH 

 
Miesto plnenia: 
SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 919 34 Biely Kostol 

 
Obsah ponuky: 
Uchádzač predloží vyplnenú ponuku podľa prílohy Výzvy na predkladanie ponúk „VZOR 1“. Ocenený zoznam 

položiek s uvedením jednotkových cien v EUR s DPH, ako aj celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR 

s DPH. Predložením cenovej ponuky uchádzač súhlasí s obsahom Zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy.  

 
Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Dodanie predmetu zákazky v celom požadovanom rozsahu a najnižšia cena s DPH. 

 
Predloženie ponuky: 
Termín na predkladanie ponúk: 09.03.2015 do 12.00 hod. 
 

Poštou, alebo osobne na adresu: 
SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 919 34 Biely Kostol 
alebo e-mailom: socialnyrozmer@gmail.com 
 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

  



SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 919 34 Biely Kostol IČO: 42159563 

 
Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Dodanie predmetu zákazky v celom požadovanom rozsahu a cena s DPH. 

 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým osoba definovaná 

v zmysle §7 zákona o verejnom obstarávaní uzavrie v zmysle predloženej cenovej ponuky Zmluvu o poskytnutí 

služby. 

 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nebude oznámený výsledok verejného 

obstarávania. Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou 

a doručením ponuky . 

 

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej predloženie. 

 

 

 

Biely Kostol, 27.02.2015  Ing. Zuzana Filipovová, štatutár organizácie 

  

  



SOCIÁLNY ROZMER, o.z., Vysoká 46, 919 34 Biely Kostol IČO: 42159563 

VZOR 1 
 

CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA 

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že 
sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými. 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: 

 

Názov uchádzača:  

Sídlo uchádzača:  

IČO uchádzača:  

 

Názov ponúkaného predmetu prieskumu trhu: „Stravné lístky“ 

 

 

Cenová ponuka uchádzača: 

Názov položky Počet MJ Cena za MJ 
v EUR s DPH 

Cena spolu 
v EUR s DPH 

Stravné pre vlastných zamestnancov max.924 ks   

Cena spolu  

 
 
 
Dátum:  
 
 
 
 
 ------------------------------------------ 
 pečiatka, podpis 

  


