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Naša značka:270/2014       

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
 

 V zmysle zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní Vás žiadame o cenovú 

ponuku podľa nižšie uvedenej špecifikácie:  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (objednávateľa): 

Obstarávateľ: Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote  

Sídlo: Nám. M. Tompu 5, 979 01  Rimavská Sobota   

Zastúpený: PhDr. Oľga Bodorová - riaditeľka  

IČO:35985097  

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Botošová 

Funkcia: vedúca HSÚ  

Telefón: 047/5632741  

Fax: 047/5632730  

E-mail: botosova@gmmuzeum.sk   

 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Názov predmetu zákazky: Sprostredkovanie zabezpečenia stravovacích služieb 

prostredníctvom stravovacích poukážok 

 

3. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ ako zamestnávateľ je podľa § 152 Z. z.. 

Zákonníka práce v platnom znení povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. 

V zmysle zákona poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 

3,50 €. Celkový objem predstavuje cca 4000 ks ročne. 

 

4.     Miesto dodania zákazky: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5,  

        979 01  Rimavská Sobota 

 

5.    Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: Je uvedený v bode 3. Opis predmetu      

zákazky. 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie  

 

     8.  Trvanie zmluvy: od 01.07.2014 do 30.06.2015 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Verejný obstarávateľ 

neposkytne preddavok a ani zálohu na plnenie zmluvy. Splatnosť  faktúr sa požaduje 

min. 30 dní od jej doručenia. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou 

bankového prevodu. 
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10. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o tom, že uchádzač je  právnická alebo fyzická 

osoba, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby – kópia výpisu                 

z obchodného registra 

 

11. Obsah ponuky: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: doklady podľa bodu 

č. 11 tejto výzvy 

 

12. Jazyk ponuky: Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom 

jazyku.  

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena všetkých vedľajších nákladov  

súvisiacich so sprostredkovaním  zabezpečenia stravovacích služieb prostredníctvom 

stravovacích poukážok (napr. poplatok za doručenie a balné, manipulačný poplatok, 

resp. poplatky súvisiace so spracovaním objednávky alebo akékoľvek iné služby 

súvisiace s dodaním stravovacích poukážok) 

 

14. Predloženie ponúk: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné 

doručiť v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo mailom na adresy obstarávateľa 
uvedené v bode 1. tejto výzvy 

 

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk :   do 30.05.2014 do 15.30 hod. 

 Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty nebudú posudzované.  

 

16. Termín vyhodnotenia prieskumu:   2.6.2014 o 9.00 hod. 

 

17. Doplňujúce informácie: Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v sídle GMM. 

Výsledkom vyhodnotenia bude uzavretie zmluvy na predmet zákazky medzi 

objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované 

s úspešným uchádzačom.  

 

18. Vyhradenie práva:  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  

a. zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, 

b. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je 

suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

použitý postup zadávania zákazky zrušený.  

 

19 . Prílohy:  0 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 19.5.2014 

 

PhDr. Oľga Bodorová 

            riaditeľka múzea  


