
V   Ý   Z   V  A 
 zákazka

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších prepisov na predmet zákazky s názvom 

Predmet zákazky: „Stravovacie služby – stravné poukážky“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Hanušovce nad Topľou 
Sídlo: Mestský úrad Hanušovce, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
IČO: 00332399
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk 

2. Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31
Hanušovce nad Topľou 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

CPV: 55300000-3

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov mesta Hanušovce nad Topľou v súlade s
ustanovením  §  152  ods.  2  Zákonníka  práce.  Stravovanie  bude  zabezpečené  formou  stravovacích
poukážok  platných  ako  ekvivaletné  platidlo  v  stravovacích  zariadeniach  akceptujúcich  stravovacie
poukážky.  Predpokladaný počet  dodaných stravovacích  poukážok v hodnote  3,15 € je  4  636 kusov.
Zákazka bude realizovaná formou zasielania objednávok každý mesiac. Konkrétny počet stravovacích
poukážok  objednaných  pre  príslušný  mesiac  bude  upravený  v  objednávke  verejného  obstarávateľa.
Úspešný uchádzač musí zároveň zabezpečiť dopravu stravovacích poukážok do miesta dodania t. j. do
sídla verejného obstarávateľa na adresu: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31
Hanušovce nad Topľou do 5 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. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 603,40 €

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 5530000-3  – Stravné poukážky

6. Doba poskytovania: 12/2014 – 11/2015

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 02.12.2014 do 12:00 hod.
b)  doručenie  cenových  ponúk poštou  alebo  osobne  na  adresu  uvedenú  v bode  1.  tejto  výzvy.  
Ponuku nie je možné predložiť faxom ani elektronicky.
c) spôsob označenia obalu s ponukou (adresa verejného obstarávateľa, adresa uchádzača, označenie
    "Neotvárať" a názov zákazky - "Stravné poukážky")
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.

8. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: jednotkovú cenu, cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH.
Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Ceny uvádzať v €.
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9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Cenu za zákazku podľa bodu 8. a kópiu oprávnenia preukazujúceho oprávnenie dodať predmet zákazky.

10. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 dní.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky za obdobie podľa bodu 6.(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 8. Úspešným
uchádzačom je ten, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu s DPH za predmet zákazky vypracovanú na
základe bodu 8.
V prípade, ak dvaja alebo viac uchádzačov ponúkne rovnakú cenu podľa bodu 8., úspešným uchádzačom
bude ten, ktorý má na území  mesta Hanušovce nad Topľou viac stravovacích zariadení akceptujúcich
stravovacie poukážky uchádzača.  Na základe tohto bodu uchádzači vo svojej  ponuke uvedú  zoznam
stravovacích  zariadení  na  území  mesta  Hanušovce  nad  Topľou  akceptujúcich  stravovacie
poukážky uchádzača. V zozname uchádzač uvedie názov a adresu stravovacieho zariadenia.

12.  Forma zmluvy: Zmluva  o poskytnutí  služby na  dodanie  stravných poukážok podľa  §269 ods.2
zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Mesto Hanušovce nad Topľou ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať u úspešného
uchádzača žiaden tovar, resp. službu v prípade ak nastanú okolnosti,  ktoré v čase uverejnenia výzvy
nemohol predpokladať. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o VO.

V Hanušovciach nad Topľou dňa 21.11.2014

.........................………………………............................

            Štefan Straka štatutárny zástupca              

2


