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 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 30.11.2012 

  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : Stravovanie pre zamestnancov, forma 
stravovania: stravné lístky, 
v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Výber dodávateľa služby pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ Chminianske 
Jakubovany“ - Stravovanie pre zamestnancov, forma stravovania: stravné lístky, 
schváleného z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Popis zákazky: 
 
 - Hodnota stravného lístka: 3,00 € s DPH (hodnota stanovená s súlade so zákonom o cestovných 
náhradách, opatrenia MPSVaR SR, zákonníkom práce, ako aj podľa povinnej prílohy zmluvy 
o NFP t.j. rozpočet projektu) 
- Plánovaný počet/ks stravných lístkov nakúpených v období realizácie aktivít:  2671 ks 
     
Výška finančných prostriedkov pre plánovaný nákup SL pre zamestnancov,  je vo výške 8 
013,00 €. 

 
Hodnota zákazky bola stanovená v súlade so zákonom o cestovných náhradách opatrenia 
MPVSVaR SR, zákonníkom práce, ako aj podľa povinnej prílohy zmluvy o NFP t.j. rozpočet 
projektu „Tréningová firma Chminianske Jakubovany“, ktorý bol súčasťou Žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, registrovanej pod kódom ITMS: 
27120230128. 
 
Ďalšie požiadavky 
-  Stravovacie poukážky majú zabezpečiť stravovanie zamestnancov a účastníkov kurzov 
v reštauráciách, jedálňach, bufetoch, lahôdkach a potravinových predajniach na území okresu 
Prešov. 
-  Súčasťou predmetu zákazky na poskytnutie služby /dodávka stravných poukážok/ je 
doručenie, resp. doprava stravných poukážok na miesto určenia, balenie, poistenie, vystavenie 
faktúry, prípadne akékoľvek ďalšie plnenie spojené s plnením predmetu tejto zákazky. 
-     Technické požiadavky: 

- Predpokladané množstvo na obdobie trvania zmluvy je 2671 ks stravovacích poukážok 
- Požadovaná nominálna hodnota stravovacej poukážky je 3,00 EUR 
- Požadované termíny dodania poukážok: minimálne 1x mesačne  
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Lokalita poskytovania služby - Obec Chminianske Jakubovany 
 
Doba poskytovania - december 2012 - október 2013 
 
3/ Obsah ponuky: 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 

 
1. Identifikačné údaje uchádzača , 
2. Návrh ceny – jednotková cena celkom vrátane DPH x 2671ks, 
3. Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky v súlade  
      s ustanovením § 26 ods.2 písm. e/ zák. č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

      4.   Podpísaný návrh zmluvy o poskytnutí služby daný verejným obstarávateľom do súťaže,  
5.  Navrhovanú celkovú cenu poskytovanej služby v súlade s bodom 7. Spôsob určenia ceny: 
    - Jednotková cena stravovacej poukážky /nominálna hodnota/ 
    - Výška odmeny /provízia/ - odplata v % z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky 

-  DPH z odplaty 
-  Jednotková cena celkom vrátane DPH 

          -  Celková cena = Jednotková cena celkom x 2671 ks 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením : „Stravovanie pre 
zamestnancov, forma stravovania: stravné lístky - neotvárať “. Cenovú ponuku uchádzač 
predloží v členení: suma bez DPH, DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie 
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
12.12.2012 do 12.00 hod 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   
Najnižšia celková cena s DPH, resp. konečná cena (neplatca DPH). 
 
7/ Spôsob určenia ceny:   
 
7.1Cena za poskytovanú službu súvisiacu s dodaním stravných poukážok, musí byť stanovená 
v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 
 
7.2Cena uvedená v ponuke musí obsahovať jednotkovú cenu a cenu za celkový predpokladaný 
počet stravovacích poukážok. 
 
7.3Celkovú cenu je potrebné špecifikovať ako: 
 

- Jednotková cena stravovacej poukážky /nominálna hodnota/ 
- Výšky odmeny /provízia/ - odplata v % z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky 
- DPH z odplaty 
- Jednotková cena celkom vrátane DPH 
- Celková cena = Jednotková cena celkom x 2671 ks 
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7.4Provízia bude zahŕňať všetky náklady poskytovateľa služby, ktoré sú s výkonom služby 
spojené, t.j. manipulačný poplatok, poštovné a poistné, balenie, osobné doručenie a ostatné 
režijné a prevádzkové náklady poskytovateľa služby, atď. 
 
7.5Cena musí byť stanovená v EUR. 
 
8/Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania:   
 
8.1Uchádzač vyplní všetky vybodkované miesta zmluvy o poskytnutí služby danú do súťaže 
verejným obstarávateľom.  Meniť  text  zmluvy o poskytnutí služby je neprípustné.  
 
8.2Uchádzač  do zmluvy doplní ponúkanú cenu za poskytnutie služby, ktorá musí 
korešpondovať s návrhom ceny.   
 
 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne.                                                       
 
                             
 
 
Vypracoval: Ing. Branislav Vojtek 
 
                                                                                                                Jozef Lukáč    
                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
- Návrh zmluvy o poskytnutí služby 
 
 


