Gemerská knižnica
Pavla Dobšinského v Rožňave
048 01 Rožňava, Lipová 3
Vaša Slovensko, s.r.o
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava

V Rožňave, 26.06.2014

-Kr

VEC
Zákazka s nízkou hodnotou – vyžiadanie ponuky na „Dodávku stravných lístkov “

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku – informáciu o cena na predmet
zákazy s názvom : „Dodávka stravných lístkov „ , ktorú mienime zadať. Pri zadávaní
predmetnej zákazky postupujeme podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená špecifikácia
požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.

Ostávame s pozdravom

Mgr. Iveta Kyselová
riaditeľka

Príloha : 1x výzva

Vybavuje : E. Kračunová, 058/7880913

Riaditeľka 058/7880911, FAX 058/788091 úsek ekonomiky 058/7880913
, pobočka Juh 734 42 17
e-mail: kniznica@kniznica-rv.sk
www.kniznica-rv.sk

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3,
048 01 Rožňava
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom :“ Dodávka stravných lístkov „

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné :
–

Dodávka stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,80 €, ktoré je možné použiť na stravovanie
zamestnancov, v čo najširšom počte zariadení v dosahu do 1 km

–

Možnosť meniť nominálnu hodnotu v priebehu platnosti zmluvy, podľa finančných možností
organizácie

–

Platnosť stravovacích poukážok, možnosť bezplatnej výmeny pri prechode na inú nominálnu
hodnotu, alebo po dobe platnosti

–

Sprostredkovateľská provízia , dodávka stravných lístkov, podmienky úhrad

–

Možnosti využitia sociálneho fondu

K výzve ďalej uvádzame :

1.1. Cenovú ponuku s návrhom zmluvy pripravenú na podpis je potrebné doručiť na adresu
našej organizácie do 10.07.2014
1.2. Zmluva bude uzatvorená s tým uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú
ponuku
1.3. Predpokladaný termín oznámenia výsledku je 31.07.2014

Prílohy :
- podľa sprievodného listu

Riaditeľka 058/7880911, FAX 058/788091 úsek ekonomiky 058/7880913
, pobočka Juh 734 42 17
e-mail: kniznica@kniznica-rv.sk
www.kniznica-rv.sk

