Stravovacie služby - stravné poukážky
Základná umelecká škola, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, Vranov nad Topľou
Podlimitná zákazka zadávaná postupom zadávania zákazky podľa §9, ods. 9 - služby
Výzva

V Ý Z V A
podlimitná zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s

názvom
„Stravovacie služby - stravné poukážky“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľa: Základná umelecká škola
Sídlo obstarávateľa: Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Mgr. Zuzana Joneková, riaditeľka
IČO: 37873423
DIČ: 2021637904
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 1637268551/0200
Telefón: +421 574422302
E – mail: riaditelka@zus880.eu
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno d) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. Zuzana Joneková
Mobil: +421 918 817 539
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa na
webovom sídle verejného obstarávateľa http://www.zus880.eu.

2. Názov zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky: Stravovacie služby - stravné poukážky
Typ zmluvy: Zmluva na dodanie stravovacích poukážok podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov
Miesto dodania predmetu zákazky: Základná umelecká škola, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880,
093 01 Vranov nad Topľou.
Miestom poskytovania stravovania sú zmluvné stravovacie zariadenia uchádzača na Slovensku
akceptujúce stravné poukážky uchádzača.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV: 55300000-3
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Základnej umeleckej školy v súlade s
ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce. Stravovanie bude zabezpečené formou stravovacích
poukážok platných ako ekvivalentné platidlo v stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie
poukážky uchádzača v priebehu 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy t. j. od 01.12.2013 do
30.11.2014. Predpokladaný počet dodaných stravných poukážok je 4 000,00 kusov počas trvania
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zmluvného vzťahu (t. j. predpoklad je približne 380 kusov mesačne v mesiacoch školského roka
a približne 100 kusov mesačne cez prázdniny). Nominálna hodnota stravnej poukážky je 3,00 EUR.
Zákazka bude realizovaná formou zasielania objednávok mesačne alebo na obdobie viac mesiacov.
Konkrétny počet stravovacích poukážok objednaných pre príslušné obdobie (mesiac) bude upravený
podľa aktuálnej potreby v mesačnej objednávke verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač musí
zároveň zabezpečiť dopravu stravovacích poukážok do miesta dodania, do sídla verejného
obstarávateľa na adresu: Základná umelecká škola, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01
Vranov nad Topľou do 3 pracovných dní od ich objednania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo objednávania stravných poukážok aj formou elektronickej objednávky (e-mailom), faxom alebo
telefonicky. Hodnota stravných poukážok sa môže meniť v závislosti od zmien a doplnení zák. č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a schváleného rozpočtu na príslušný rok.

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 01.12.2013 do 30.11.2014 (prvé
zabezpečenie stravných poukážok na mesiac december 2013, posledné na november 2014).

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 11.11.2013 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„STRAVNÉ LÍSTKY - NEOTVÁRAŤ
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.

8. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní
predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu
verejnému obstarávateľovi.

9. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
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A. Celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky za 12 mesiacov (vrátane provízii uchádzača za
dodanie stravných poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na
zabezpečenie predmetu zákazky). Hodnotiť sa bude celková cena s DPH na základe bodu 11., písm. H.
tejto Výzvy. Úspešným uchádzačom je ten, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu s DPH za predmet
zákazky vypracovanú na základe bodu 11., písm. H. tejto Výzvy.
B. V prípade, ak dvaja alebo viac uchádzačov ponúkne rovnakú cenu podľa bodu 11., písm. H. tejto
Výzvy, úspešným uchádzačom bude ten, ktorý má na území na území mesta Vranov nad Topľou viac
stravovacích zariadení akceptujúcich stravovacie poukážky uchádzača. Na základe tohto bodu
uchádzači vo svojej ponuke uvedú zoznam stravovacích zariadení na území mesta Vranov nad
Topľou akceptujúcich stravovacie poukážky uchádzača. V zozname uchádzač uvedie názov
a adresu stravovacieho zariadenia, meno, priezvisko a telefónne číslo osoby stravovacieho zariadenia
oprávnenej na overenie údajov uvedených v tomto zozname.
11. Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Do ceny predmetu zákazky je potrebné započítať províziu uchádzača za dodanie stravných
poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na zabezpečenie predmetu
zákazky.
H. Cena bude vypracovaná vo forme:

Provízia,
cena spolu
Iné
balné,
počet m.
v € za
náklady
m.
j. za 12
poštovné
stravné
uchádzača
Názov položky j.
za mesiac
mesiacov
(1)
poukážky
za mesiac
(2)
v € bez
(3)
v € (5)
DPH (4)

Stravné
1. poukážky v
hodnote 3,00 €

kus 4 000,00

Cena v €
bez DPH
dodanie
stravných
poukážok
za mesiac
(6)= (4) +
(5)

Celková
cena v € za
DPH v € za
12
dodanie
mesiacov
stravných
za stravné
poukážok
poukážky a
za mesiac
ich dodanie
(7)=sadzba
(8)= (3)
DPHx(6)
+12x
(6)+12x(7)

12 000,00
€

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Lehota na uzavretie
zmluvy: do 25.11.2013.
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B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve.
Podmienky súťaže: Neuvádza sa.

Vranov nad Topľou, dňa 29.10.2013

..................................................................
Mgr. Zuzana Joneková
riaditeľka
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