
                Výzva na predloženie ponuky  

 
 

Verejný  obstarávateľ  „ MAGNÓLIA “   Zariadenie  sociálnych  služieb ,  Športová  11 ,  

947 01 Hurbanovo v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vás týmto vyzýva na 

predloženie ponuky na:  

 

1. Predmet zákazky:  „Darčekové poukážky“  

 

2. Predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy :  12 000 Euro bez DPH  

 

3. Opis predmetu obstarávania: zabezpečenie zamestnaneckých benefitov prostredníctvom 

darčekových nákupných poukážok - podľa požadovaného rozpisu, špecifikácie a  množstva, 

vrátane ich dovozu k obstarávateľovi.  

 

Darčekové poukážky požadujeme dodať v nasledujúcich nominálnych hodnotách 

a v predpokladanom množstve počas trvania zmluvy: 

 

➢ Nominálna hodnota 10 € ................1200 ks 

➢ Nominálna hodnota   5 € ..................420 ks 

➢ Nominálna hodnota   2 € ..................150 ks 

 

3.1. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady s obstaraním, poplatky za 

spracovanie objednávok, náklady súvisiace s doručením do sídla verejného obstarávateľa.  

Ponúknutá cena bude konečná, nemenná a vyjadrená v Eurách s DPH, na dve desatinné 

miesta. 
 

3.2.Presný počet darčekových poukážok v jednotlivých nominálnych hodnotách bude 

upresnený pri každej objednávke. Objednávky budú uskutočnené telefonicky alebo e-mailom 

2x za 1 kalendárny rok. 
  

3.3. Objednané poukážky majú byť dodané na adresu obstarávateľa do 5 dní. 
 

3.4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby darčekové poukážky boli platné ihneď po dátume 

dodania ako aj v nasledujúcom kalendárnom roku po dátume objednávky. 
 

3.5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal zazmluvnených partnerov (minimálne 

jedného) v jeho sídle t.j. v meste Hurbanovo. 

 

4. Záujemca v rámci svojej ponuky predloží:  

  

4.1. cenovú ponuku podpísanú uchádzačom   na celý predmet obstarávania počas trvania 

zmluvy  t.j. 3 roky, vrátane všetkých nákladov s uvedením  ceny  bez DPH, s DPH  v Eurách  

na dve desatinné miesta – podľa priloženej prílohy č.1 
 

4.2. zoznam zazmluvnených partnerov v meste Hurbanovo 
   
 

4.2. fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky  
 

4.3. čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti predložených údajov 

           -  ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť obstarávateľa upozorní  

           -  uchádzač uvedie  názov firmy, poštovú adresu, IČO, tel.č., e-mail adresu 

                         
 



5.  Lehota na predkladanie ponúk uplynie :  25.05.2018 o 1400 hod.  
      
     Písomné predloženie ponuky v štátnom jazyku, v uzatvorenej obálke s heslom   

     „Darčekové poukážky“,   „NEOTVÁRAŤ!“. 
      
     Ponuky je potrebné doručiť na adresu „MAGNÓLIA“  Z S S Hurbanovo,  Športová 11,     

     poštou,   kuriérom  alebo  osobne    –    počas pracovnej doby  verejného obstarávateľa   

     po. – pi. od 700 do 1500  hod. 

 

6. Vyhodnotenie ponúk : bude neverejné dňa 28.05.2018 o 1000  hod. a uchádzači o výsledku  

    budú oboznámení bezodkladne elektronicky alebo poštou. 

 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH  za celý predmet  

    obstarávania vrátane doručenia a všetkých nákladov.  

    Ďalšie kritériá: 

     -  počet zazmluvnených partnerov v meste Hurbanovo 

     -  doba dodania v pracovných dňoch od zaslania objednávky 

    V prípade obdržania viac cenových ponúk v rovnakej hodnote, rozhoduje skorší dátum  

     a čas prijatia ponuky, zapísania do poštovej evidencie nášho zariadenia. 

                                 

8. Trvanie zmluvy : S úspešným uchádzačom sa uzavrie zmluva na dobu určitú  

       – do 31.12.2020 

     

9. Podmienky: predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu soc.fondu 

    „MAGNÓLIA“  ZSS Hurbanovo, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby,  

    lehota splatnosti faktúr je do 21 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný  

    uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah  

    s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v tejto súťaži.  

    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak  

    nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť predpokladané množstvo,   

    podľa aktuálneho počtu zamestnancov, maximálne do sumy 14999 € bez DPH.  

    Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú  

    povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016  

    Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

    Proti postupu  pri  zadávaní  zákazky  nie  je  možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky    

    v zmysle zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  

    zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

11. Zverejnenie výzvy: dňa 22.05.2018 do 24.05.2018 na str. www.magnoliahurbanovo.sk 

 

Vybavuje: Katarína Tallósiová 

Dňa: 16.05.2018 

Tel.č.: 035/760 3200 

 e-mail.:      tallosiova@magnoliahurbanovo.sk 

 

 

 

Riaditeľka  ZSS „MAGNÓLIA“ :  Ing.Alžbeta Groheová 

mailto:tallosiova@magnoliahurbanovo.sk


„MAGNÓLIA“ ZSS Hurbanovo 
Športová 11, 947 01 Hurbanovo                                        Príloha č. 1
  
  

           

Cenová ponuka na darčekové poukážky 

 
Nominálna      

hodnota         
poukážky 

Predpokladaný 
počet poukážok  

na 1rok 

Cena za 

množstvo           

v €                      

bez DPH 

Cena za 
množstvo              

v €                          
s DPH 

10 € 400 ks   

5 € 140 ks   

2 € 50 ks   

Poštovné, balné a ost.náklady:   

         Spolu za 1 rok:   

           Cena celkom za 3 roky:   

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov firmy:  

Sídlo:  

IČO:  

e-mail: 

tel.č./kontaktná osoba:  

 

Súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve. 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v ponuke sú úplné a pravdivé. 

Som – nie som platiteľom DPH. 

 

Dátum: 

 

                 .............................................. 
                  Pečiatka a podpis uchádzača: 


