
                                        V   Ý   Z   V  A 
Výzva na predloženie ponuky  

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na poskytnutie telekomunikačných služieb na predmet projektu  „Terénna sociálna 

práca v Giraltovciach“    

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Giraltovce 

Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

IČO:  321 982 

Telefón: 054/732 2447 

Fax:   054/732 2301 

Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok, od 800 – do 1500 hodiny 

Kontaktná osoba:  Mgr. Ján Rubis, Ing. Emil Mati  

e-mail: emil.mati@giraltovce.sk 

2) Typ  zmluvy:  

Zmluva o poskytnutí služieb podľa príslušného ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3) Miesto dodania predmetu zákazky: Dukelská 75, 087 01 Giraltovce  

4) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Slovník spoločného obstarávania:  64210000-1 Telefónne služby a prenos údajov 

Predmetom obstarávania je pre verejného obstarávateľa zabezpečiť telekomunikačné služby 
(mobilné telefóny a volací program) pre 3 pracovníkov, ktorí realizujú terénnu sociálnu prácu 
v Giraltovciach.  
Podmienky: 
V poplatku za mesiac v EUR s DPH požadujeme: 

1. minimálne 200 voľných minút volania v akejkoľvek volacej dobe, bez sms 
a multimediálnych správ pre každý volací program; 

2. doba viazanosti je najviac 11 mesiacov v predpokladanom termíne 1/2015-11/2015 
pre každý volací program; 

3. uchádzač – poskytovateľ telekomunikačných služieb poskytne pre každý volací 
program nový moderný mobilný telefón, telefóny v počte 3 ks po skončení programu 
zostanú vo vlastníctve verejného obstarávateľa; 

4. Verejný obstarávateľ požaduje tri rovnaké volacie programy. 
 
Maximálna mesačná cena za jeden volací program je 20 EUR s DPH, ponuky s vyššou 
cenou nebudú hodnotené. 
Predpokladaný rozpočtový náklad pre predmet zákazky je 660 EUR s DPH (11 mesiacov, 20 
EUR za mesiac na jeden volací program, celkom tri volacie programy).  
 
 



Uchádzači spracujú cenu za  poskytnuté služby za každý mesiac ich poskytovania a celkom 
za predpokladané obdobie 11 mesiacov  pre služby  mobilnej telekomunikačnej siete  pre tri 
mobilné telefóny v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom 
DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 
5) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nepripúšťa sa. 

6) Variantné riešenie:  Nepripúšťa sa. 

7) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: V termíne od potvrdenia 

zmluvy v predpokladanom termíne 31.12.2014 do ukončenia projektu v predpokladanom 

termíne 30.11.2015  (obdobie 01/2015-11/2015). 

 

8) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 01.12.2014 do 13 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,    

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR. Uchádzač vloží svoju ponuku do 

samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal (obálka) musí obsahovať 

nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 

- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača) 

- označenie heslom: „Neotvárať- súťaž, Terénna sociálna práca-telefonovanie“  

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. 

9) Podmienky financovania:  

Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúry do 14 kalendárnych 
dní odo dňa jej doručenia po splnení služby za jeden mesiac. Platba za poskytnutú službu 
sa bude uhrádzať z vlastných zdrojov Mesta Giraltovce, z prostriedkov Európskej únie  
a z prostriedkov Slovenskej republiky. 
 

10) Podmienky účasti:  

Neuvádza sa. 

 

11) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 celková konečná najnižšia cena s DPH/bez DPH. 

 verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 



 

12)  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Otváranie ponúk uchádzačov sa uskutoční dňa 01.12.2014 o 14 hodine na Mestskom 
úrade v Giraltovciach, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, v kancelárii oddelenia výstavby 
III. nadzemné podlažie .  
Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Lehota na uzavretie zmluvy je v lehote viazanosti ponúk. 
 

13) Lehota viazanosti ponúk je do 28.02.2015.  
 

V Giraltovciach dňa  18.11.2014. 

 
 
 
                                                                               Mgr. Ján Rubis  
                                                                                            primátor mesta 

 


