
 
 

OBEC SEŇA 
IČO: 00324698, tel.č.055/6962204, fax.055/6962204, e-mail:starostasena@sena.sk 

 
Abovská č. 200,    044 58 Seňa 

________________________________________________________________________________ 
 
VÝZVA 
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  na dodanie služieb s názvom  
 
"Výber mobilného operátora na  zabezpečenie  2 mobilných telefónov pre terénneho sociálneho 
pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka  počas realizácie projektu". 
 

1. Identikfikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.: 
    Názov:                       Obec Seňa 
    Sídlo:                         Abovská č. 200, 044 58  Seňa 
    IČO:                           00324698 
    Telefón:                      055/6962204 
    Fax:                            055/6962204 
    Kontaktná osoba:       JUDr. Marta Probalová - starostka obce 
    e-mail:                        starostasena@sena.sk 
  

1. Typ zmluvy  
      Zmluva o pripojení     
 
      3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
      Obecný úrad Seňa, 044 58 Seňa 200 
 
     4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
      Predmetom zadania zákazky je dodanie mobilných telefónov a mobilných telefónnych služieb 
po           
      dobu 24 mesiacov, pre 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 asistenta terénneho sociálneho  
      pracovníka s počtom predplatených minút 150-200/mesiac, internet, fotoaparát, WIFI, GPS. 
 
 
 

 
 
 

 

  



 
 
                                                                 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Telefónne prístroje 
Mobilné telefónne služby/mesiac 
 
6. Variantné riešenie: 
Variatné riešenia sa nepripúšťajú 
 
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Od podpisu zmluvy ihneď. 
 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 5.3.2012 do  12.00 hod. 
Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na tú 
istú adresu. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka má byť v hodnote max. 3120,- Eur vrátane DPH. 
Návrh zmluvy bude osoba podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z. požadovať len od úspešného 
uchádzača. 
 
9. Podmienky financovania: 
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr .  
 
10. Požadované doklady: doklad o oprávnení dodávať službu 
 
11. Kritéria na hodnotenia ponúk: 
Cena v EUR s DPH 
 
 
 
 
                                                                                                JUDr. Marta Probalová 
                                                                                                       starostka obce 
 
 
ITMS: 27120130451 
 
                                                                                                          

 
                                                                
 

   


