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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Názov zákazky: Stravné lístky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie hromadného stravovania pre zamestnancov verejného objednávateľa prostredníctvom stravných 
lístkov. 

Zákazka zahŕňa dodanie 2.000 ks stravných lístkov v hodnote stravného lístka 4,50 €/ks. 

Verejný obstarávate!' pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s 
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na 
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v 
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Kritériom na vyhodnotenie 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 (2.000 ks) v nominálnej 
hodnote 4,50 €/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 obstarávate!' 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 2000 kusov vrátane 
DPH, verejný obstarávate!' príjme ponuku uchádzača, ktorá bude doručená ako prvá na adresu určenú na predkladanie ponúk. 
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 

Spôsob stanovenia ceny 



Celková fakturovaná cena za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať z: 
1. ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva 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. 

- Verejný obstarávate!' počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa 
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému 
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež 
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávate!' sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávate!'je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by 
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého 
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania 
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety 
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností 
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými 
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z 
tohto postupu zadávania zákazky. 

Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajú formálne 
náležitosti. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

Uchádzač je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou: 

Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (vzor je dostupný v prílohe). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných 
systémov verejnej správy (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 
1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z 
obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. 

http://www.orsr.sk
http://www.zrsr.sk
http://www.uvo.gov.sk


Príloha č. 1 

CENOVÁ PONUKA 

v 

Dňa 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: 

Podpis a pečiatka: 

*nehodiace sa škrtnite 



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 

č e s t n e v y h l a s u j e m /-e, ž e 

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 

v prípade právnickej osoby 
2 

v prípade fyzickej osoby 
3 

čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 
záväzkových vzťahoch 


