Združenie obcí EKOTORYSA, Bajzova 14, 080 01 Haniska
Názov projektu: EKOTORYSA dáva šancu znevýhodneným občanom
Kód ITMS: 27120230164

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Vás žiadame o cenovú ponuku
podľa nižšie uvedenej špecifikácie:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (objednávateľa):
Obstarávateľ:
Združenie obcí Ekotorysa
Sídlo:
Bajzova 14, 080 01, Haniska
Zastúpený:
Ján Lenko
IČO:
37937278
Kontaktná osoba: Anton Gašpar
Funkcia:
manažér projektu
Telefón:
0905 504 466
E-mail:
ekotorysa@gmail.com
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom
dodania stravovacích poukážok
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 587,60 € bez DPH
4. Opis predmetu zákazky:
Stravné poukážky - CPV: 301 99770-8
Obstarávateľ ako zamestnávateľ je podľa § 152 Z. z.. Zákonníka práce v platnom znení
povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. V zmysle zákona poskytuje
zamestnancom stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 3,20 €. Celkový objem
predstavuje cca 2 924 ks ročne.
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného
obstarávateľa formou stravných poukážok v zmysle ustanovení §152 Zákonníka práce.
Stravovacie lístky sú vo forme stravných poukážok zodpovedajúce všeobecným právnym
predpisom na kvalitu a hygienu tlače a predpisom o ceninách.
Stravné poukážky musia mať charakter platidla s ochrannými prvkami za teplú stravu a za
nákup potravín v zmluvných organizáciách uchádzača a „logo“ uchádzača je umiestnené
vo vstupoch stravovacích zariadení a predajní.
Stravná poukážka musí byť platná celý rok a na konci roka bude vymeniteľná za novú
stravnú poukážku.
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Stravné poukážky nebudú prevzaté naraz v celkovom objeme uvedenom v bode 3,
ale štvrťročne, resp. za alikvotné mesiace v príslušnom štvrťroku kalendárneho roku.
5. Miesto dodania zákazky: Združenie obcí Ekotorysa, Bajzova 14, 08001 Haniska
6. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: Je uvedený v bode 3. Opis predmetu
zákazky.
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Trvanie zmluvy: od január 2015 do december 2015
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok a ani zálohu na plnenie zmluvy. Splatnosť faktúr sa požaduje
30 dní od jej doručenia, nakoľko ide o projekt financovaný z Európskeho sociálneho
fondu a Štátneho rozpočtu. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou
bankového prevodu.
10. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o tom, že uchádzač je právnická alebo fyzická
osoba, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom
dodania stravovacích poukážok – kópia výpisu z obchodného registra.
11. Obsah ponuky: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
11.1. Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo
miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho
zástupcu/štatutárnych zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a
sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo
faxu, internetová adresa, e-mailová adresa kontaktnej osoby.
11.2. Doklad o oprávnení podnikať
11.3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá
evidované daňové nedoplatky.
11.4. Návrh uchádzača na plnenie kritéria ( spracovaný podľa tejto výzvy bod 13). V
návrhu ceny uchádzača bude samostatne uvedená cena za 1 stravnej poukážku, cena
za celý predmet zákazky a uvedené doplňujúce kritérium č. 1 a č. 2 na
vyhodnotenie úspešnej ponuky pri rovnosti ceny za celý predmet zákazky.
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12. Jazyk ponuky: Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená
v štátnom jazyku.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena všetkých vedľajších nákladov
súvisiacich so sprostredkovaním zabezpečenia stravovacích služieb prostredníctvom
stravovacích poukážok (napr. poplatok za doručenie a balné, manipulačný poplatok,
resp. poplatky súvisiace so spracovaním objednávky alebo akékoľvek iné služby
súvisiace s dodaním stravovacích poukážok)
Doplňujúce kritérium: Verejný obstarávateľ stanovil ako kritérium najnižšiu cenu,
pričom v cene musí byť zahrnutá okrem samotnej ceny stravnej poukážky aj výška
provízie a cena za kuriérske služby, spojené s dovozom jednotlivých dodávok stravných
poukážok k verejnému obstarávateľovi.
V prípade rovnosti cien u viacerých uchádzačov, ktorí ponúknu najnižšiu cenu, bude
vyhodnocované doplňujúce kritérium, na základe ktorého bude určená úspešná ponuka.
Doplňujúce kritérium č. 1: lehota dodania stravných poukážok v hodinách, od zaslania
objednávky pracovníkom verejného obstarávateľa na e-mailovú adresu úspešného
uchádzača do doručenia objednaných stravných poukážok do sídla verejného
obstarávateľa.
Doplňujúce kritérium č. 2: výška sankcie za omeškanie dodania stravných poukážok
vyjadrená v percentuálnej výške, za každú hodinu omeškania.
Spôsob vyhodnotenia úspešnosti doplňujúcich kritérií:
Doplňujúce kritérium č. 1: najkratšia lehota dodania stravných poukážok v hodinách
Doplňujúce kritérium č. 2: najvyššia výška sankcie za omeškanie dodania stravných
poukážok, vyjadrená v percentuálnej výške, za každú hodinu omeškania.
14. Predloženie ponúk: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné
doručiť v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo mailom na adresy
obstarávateľa uvedené v bode 1. tejto výzvy.
Uchádzač predloží písomnú cenovú ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a
označenom obale. Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
Adresa verejného obstarávateľa – osoby podľa § 7 ZVO
Obchodné meno a adresa sídla uchádzača
Označenie “ Dodanie stravných poukážok – neotvárať”
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk : do 9.1.2015 do 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty nebudú posudzované.
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16. Termín vyhodnotenia prieskumu: 9.1.2015 o 15.00 hod.
17. Doplňujúce informácie: Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v sídle Zduženia obcí
Ekotorysa. Výsledkom vyhodnotenia bude uzavretie zmluvy na predmet zákazky
medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom. Úspešnému uchádzačovi bude
zaslaná na podpis Kúpna zmluva, ktorá bude obsahovať tieto zakladné podmienky
dodania predmetu zákazky:
a. Stravné poukážky budú dodané verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi
štvrťročne, resp. za alikvótne mesiace v príslušnom štvrťroku kalednárneho roku.
Verejný obstarávateľ najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom štvrťroka, resp.
alikvótneho mesiaca v príslušnom štvrťroku oznámi dodávateľovi formou
elektronickej pošty počet stravných poukážok na nasledujúce mesiace v
príslušnom štvrťroku. Úspešný uchádzač/dodávateľ je povinný potvrdiť verejnému
obstarávateľovi prijatie tohto oznámenia formou elektronickej pošty. Úspešný
uchádzač je povinný dodať nahlásený počet stravných poukážok najneskôr do
……………. ( táto lehota bude uvedená na základe návrhu úspešného uchádzača v
doplňujúcom kritériu č. 1 na hodnotenie ponúk) pred začiatkom štvrťroka, resp.
alikvótneho mesiaca v príslušnom štvrťroku na adresu určenú verejným
obstarávateľom/objednávateľom.
b. Splatnosť faktúry dodávateľa je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla
verejného obstarávateľa. Za doručenú sa považuje faktúra doručená poštovou
prepravou.
c. Sankcia za omeškanie dodania stravných poukážok …….( táto výška bude
uvedená v na základe návrhu úspešného uchádzača v doplňujúcom kritériu č. 2 na
hodnotenie ponúk).
18. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a. zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa
zmenia okolnosti,
b. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako
je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne
bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.
19. Prílohy: 0
V Haniske, dňa 30.12.2014
Ing. Ján Lenko
predseda ZO EKOTORYSA

