
Oslovení uchádzači 

Jarovnice 
20.05.2021 

VEC: Výzva na p r e d k l a d a n i e p o n ú k 

zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola v Jarovniciach 

Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy 
IČO: 36 158 119 
DIČ: 2021383518 
Tel./mobil: 051/4594219 / 0910 906 723 
E-mail: zsjarovnicel92@gmail.com 

2. Predmet zákazky: OBSTARANIE STRAVNÝCH LÍSTKOV 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 30199770-8 Stravné poukážky 

55520000-1 Služby hromadného stravovania 
60000000-8 Dopravné služby 

3. Druh zákazky: Tovary, služby 

4. Rozdelenie predmetu zákazky Požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet 

na časti: zákazky. 

5. Podmienky účasti: 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 

• Cenovú ponuku podľa Prílohy č. 1, 

• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 2). 
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Uvedený doklad pre splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač 

preukázať v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1, 

písm. e) zákona - musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávate!' sám 

v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

6. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie hromadného stravovania pre zamestnancov 

objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok. 

Zákazka zahŕňa dodanie 5.400 ks stravných lístkov v hodnote stravného lístka 3,83 €/ks. 

Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením §152 ods.2 zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

8. Lehoty na dodanie predmetu zákazky: 

Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 48 hodín od podania objednávky. 

Podanie objednávky na dodanie stravných poukážok môže objednávateľ zadať poštou alebo 

prostredníctvom internetu. 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice č. 192, 082 63 Jarovnice 

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

1 1 . Lehota a miesto na predloženie ponúk: 27. 05. 2021 do 11.00 hod. 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

• Ponuka predložená v elektronickej podobe: 
Ponuka je doručená na emailovú adresu: zsjarovnicel92@gmail.com. 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!- OBSTARANIE 
STRAVNÝCH LÍSTKOV". 

• Ponuku predloženú v listinnej podobe predloží uchádzač na adresu: 

Základná škola Jarovnice č. 192, 082 63 Jarovnice 
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Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! - OBSTARANIE 

STRAVNÝCH LÍSTKOV". Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ- predkladate!' 

ponuky/uchádzač (názov, sídlo, adresa). 

12. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenia ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR vrátane dane 

z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). 

Celkovou cenou za predmet zákazky sa rozumie cena za celkový predpokladaný počet 

stravných poukážok (5.400 ks) v nominálnej hodnote 3,83 €/ks vrátane celkových 

obstarávacích nákladov za celkový predpokladaný počet (vrátane provízie, balného, 

poštovného, dopravného a všetkých ostatných nákladov súvisiacich so zabezpečením 

a dodávkou stravných poukážok). 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 

Verejný obstarávate!'takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že 

v procese verejného obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, 

bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

V prípade rovnosti cenových ponúk, t . j . v prípade rovnakej celkovej ceny za celkový počet 

stravných poukážok, t. j . za 5400 kusov vrátane DPH, verejný obstarávateľ príjme ponuku 

uchádzača, ktorá bude doručená ako prvá na adresu určenú na predkladanie ponúk. 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 

13. Spôsob stanovenia ceny: 

Celková fakturovaná cena za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých objednávok 

bude pozostávať z: 

1. ceny nominálnej hodnoty objednaného množstvo stravných poukážok, 
2. provízie za stravné poukážky, 
3. DPH z ceny provízie za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH. 

Dodávateľ nebude účtovať žiadne poplatky a provízie iné ako tie, s ktorými ráta zadávanie 

tejto zákazky. 

Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo stravných poukážok je len predpokladané a skutočne 

odobraté množstvo závisí od potrieb objednávateľa. 

Plnenie sa uskutoční na základe čiastkových objednávok, do vyčerpania zazmluvneného počtu 

stravných poukážok. 

Výška provízie bude vyjadrená percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je 

nemenná počas celej doby. 



Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za objednané a dodané množstvo stravných 

poukážok podľa čiastkových objednávok. 

Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní predmetu zákazky 

prevodným príkazom. Termín splatnosti je 14 dní od dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Verejný obstarávate!'neposkytne preddavky, ani zálohové platby. 

Platnosť predloženej ponuky je do 31. 12. 2021. 

14. Podmienky otvárania ponúk: 

Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na 

predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

S pozdravom 

Mgr. Mária Pavlíková 

riaditeľka školy 

Prílohy: 

1. Cenová ponuka 

2. Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 





Príloha č. 2 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

UCHÁDZAČ 

Obchodné meno/názov 

Sídlo (miesto podnikania) 

IČO 

Štatutárny orgán1 / Titul, meno, priezvisko, adresa pobytu (ulica č., PSČ, mesto/obec)2 

týmto 

čestne vyhlasujem /-e, že 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

V dňa: 

3 
Meno, priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky a podpis 


