Obec Nový Salaš
Obecný úrad Nový Salaš, Nový Salaš č. 75, 044 17 Slanec

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazky podľa §117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Nový Salaš
Sídlo: Obecný úrad Nový Salaš, Nový Salaš č.75, 044 17 Slanec
IČO: 00691283
DIČ: 2021261374
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bačíkova 2, Košice
Číslo účtu: SK14 0200 0000 0000 14429542
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Michalková, starosta obce
2. Kontaktná osoba: Ing. Andrea Michalková, starosta obce
Telefón: 055/6968180, mobil: 0918245021
e-mail: obecnovysalas@gmail.com
3. Názov predmetu zákazky:
Dodanie stravných lístkov nominálnej hodnote 4,- Eur/kus (cca. 1250 ks ročne)
4. Druh zákazky: Poskytnutie služieb /dodanie tovaru
5. Miesto poskytovania služby:
Obecný úrad Nový Salaš č. 75, 044 17 Slanec
6. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je Dodanie stravných lístkov v nominálnej hodnote 4,- Eur/kus (cca. 1250 ks ročne),
plus provízia a samotná dodávka lístkov. Dôležitá je aj možnosť odberu osobne v Košiciach alebo dodávka
zdarma. Možnosťou je aj dodanie elektronických jedálnych kupónov, ak to spoločnosť ponúka.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 5000,00 Eur bez DPH (celková cena)
8. Trvanie zmluvy alebo lehota plnenia: Objednávka/Zmluva
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne do 14
dní odo dňa doručenia objednávky alebo nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi verejným obstarávateľom
a úspešným uchádzačom.

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
10. Použije sa elektronická aukcia: NIE
11. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:
- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadované služby

-

identifikačné a kontaktné údaje uchádzača

12. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:
Lehota: do 28.12.2021 do 15:00 hod.
Spôsob doručenia:
 poštou na adresu uvedenú v bode č. 1 v zalepenej obálke s heslom „Súťaž–NEOTVÁRAŤ“
 e-mailom: obecnovysalas@gmail.com
 osobne na adresu uvedenú v bode č. 1 v zalepenej obálke s heslom „Súťaž–NEOTVÁRAŤ“
Obec ako verejný obstarávateľ nebude akceptovať cenové ponuky doručené po uplynutí
stanovenej lehoty!
13. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 28.12.2021 na adrese: Kancelária obecného úradu, Nový Salaš č. 75, 044 17
14. Ostatné:
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk. S úspešným
uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.

V Novom Salaši, dňa 20.12.2021

Ing. Andrea Michalková
starosta obce

