
 

Výzva  na predloženie cenových ponúk 
(prieskum trhu) 

 
V zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) pre účely projektu s názvom 
 

Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti a vytvorenie pracovných miest pre MRK  
v spoločnosti For glass s.r.o. 
ITMS kód: 27120230144 

 
1. Identifikácia zadávateľa: 
 
N á z o v:   For glass s.r.o. 
 
S í d l o:  
Ulica:    Kašmírska   
Číslo:    3/A                
Obec (mesto):   Bratislava-Ružinov 
PSČ:    821 04 
Telefón:   0903 130 526 
E-mail:   forglass2@gmail.com 
 
Prevádzka:   Priemyselná 10, 917 01 Trnava 
IČO:    45 509 069 
DIČ:    202304576 
IČ DPH:  SK202304576 
Kontaktná osoba:  Ľubomír Mihálik 
 
 
2. Predmet zákazky:  

Stravné lístky 
 

3. Opis predmetu zákazky:  
 
Novoprijatým zamestnancom a tútorovi bude zabezpečovaná strava stravnými lístkami v 
hodnote 3,15 €. Počet stravných lístkov pre jedného zamestnanca počas realizácie projektu od 
marca 2015 do decembra 2015 na každý pracovný deň bude 210. Celkový počet stravných 
lístkov pre 6 zamestnancov a tútora bude 1 470. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Priemyselná 10, 917 01 Trnava 
 

5.  Predpokladaná hodnota zákazky: 

4 704,18 €  

 

6. Podmienky účasti:  

Uchádzač predloží: 

6.1. Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, 
kontaktné údaje 

6.2. Cenovú ponuku v € bez DPH, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie 
celého predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom 
DPH na túto skutočnosť upozorní. 

6.3. Kópiu výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského registra, nie staršiu ako 3 
mesiace ku dňu predloženia ponuky, resp. výtlačok prostredníctvom internetu 



 

 

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 23.02.2015 o 10:00 hod. 

 

8. Adresa a spôsob zasielania cenových ponúk:  

Ponuky je potrebné zaslať na email uvedený v bode 1 tejto výzvy. Cenové ponuky sa 
predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

9. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

Uchádzač predloží návrh na plnenie kritérií:  

o celková cena v € bez DPH za plnenie predmetu zákazky v špecifikácii v zmysle tejto 
výzvy 

                                                                              

10. Doplňujúce informácie: 

10.1. Predmet zákazky bude financovaný v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného 
príspevku v rámci projektu s názvom Zvýšenie zamestnanosti a vytvorenie pracovných 
miest pre MRK v spoločnosti For glass s.r.o., ITMS 27120230144, Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu a vlastných zdrojov žiadateľa. 

10.2. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného 
styku. 

10.3. Dodávateľovi sa neposkytujú zálohové platby 

10.4. Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu zákazky emailom 
na forglass2@gmail.com. 

10.5. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude 
obsahovať celý rozsah požadovaného predmetu zákazky, ponuka nebude 
vyhodnocovaná. 

  
 
Dátum: 10.02.2015 
 
 
 

Meno a podpis zodpovednej osoby: 
 
 
 

................................................................ 
Ľubomír Mihálik 

konateľ For glass s.r.o. 

mailto:forglass2@gmail.com

