
 Regionálny   úrad  verejného  zdravotníctva  
 

s o  s í d lo m  v  Mi ch a lo v c i ach ,  S .C h a lu pku  5 ,  P S Č  0 7 1  0 1  

  
Tel.: 056/6880611, 612           FAX: 056/6880636            Email: mi.sekretariat@uvzsr.sk           www.ruvzmi.sk          IČO: 17335680 

 

 

O Z N Á M E N I E 

č. 2/2014 o zadávaní zákazky 

postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach  

 Sídlo: Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce 

 IČO : 17335680  

 Telefón: 056/6880611  

 e-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk, mi.mihalcova@uvzsr.sk  

 Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčová  

 

2. Predmet zákazky:  Zabezpečenie služieb stravovania pre zamestnancov RÚVZ so sídlom 

v Michalovciach formou stravných poukážok 

 

3. Opis predmetu zákazky:    
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov RÚVZ so sídlom 

v Michalovciach podľa našich požiadaviek, ich doručovanie v termíne a na miesto určené 

odberateľom.  

Výška nominálnej hodnoty stravných poukážok je 3,30 €.   

Obstarávateľmôže zmeniť výšku nominálnej hodnoty v závislosti od finančných zdrojov, prípadne 

od zmien a doplnení zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.   

 

CPV 55300000 – 3  

 

4. Miesto plnenia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama 

Chalupku 5, 071 01 Michalovce. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 18 000,- € bez DPH.  

 

6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude 

najnižšia cena za predmet zákazky. 

  

7. Termín plnenia zákazky:  14. mesiacov od podpísania zmluvy. 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:  

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 

 

10. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Ponuku predložte v lehote do: 10.02.2014 do 15:00 hod. 

Ponuky zasielať: mi.sekretariat@uvzsr.sk alebo mi.mihalcova@uvzsr.sk, prípadne osobne alebo 

poštou: na adresu v bode 1.  
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11. Ďalšie informácie:  

Zákazka bude realizovaná po častiach podľa konkrétnej potreby verejného obstarávateľa počas 

trvania zmluvy na základe doručených objednávok. 

  

  

  

V Michalovciach 04.02.2014      MUDr. Janka Stašková, MPH 

              regionálna hygienička 


