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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

  
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Lenka Pánisová 

      Telefón :                         046/5179505 

      E-mail :                          lenka.panisova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza (MsÚ, 

MsP, opatrovateľská služba, školstvo)  formou stravných poukážok.“            
      2.2 Miesto dodania: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o poskytnutí služby. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 55520000-1, 60000000-8. 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    

 3.1 Opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta 

Prievidza (MsÚ, MsP, opatrovateľská služba, školstvo) stravných poukážok .  

       Stravovanie musí byť zabezpečené s ponukou obedového menu s podávaním polievky a  

hlavného jedla s možnosťou vlastného výberu z jedálneho lístka najmä v reštauračných alebo 

samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa v častiach 

mesta Prievidza : -     Staré mesto - minimálne 6 zariadení  

- Kopanice– minimálne 2 zariadenia      

      Služby majú byť poskytované v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona 311/2001 Z.z. 

Zákonníka práce v platnom znení a zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom 

znení. 

       Zákazka zahŕňa dodanie cca 55 000 ks stravných poukážok v nominálnej hodnote 3,40 € 

počas 12 mesiacov ( od. 1.1.2018 do 31.12.2018). Mesačne budú zasielané úspešnému 

uchádzačovi objednávky, v ktorých bude uvedený konkrétny počet stravných poukážok 

objednaných pre príslušné obdobie. Stravovacie poukážky môžu byť v podobe 

elektronických stravovacích poukážok alebo papierových stravovacích poukážok. 

Preferujeme elektronickú formu stravovacej poukážky. 
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      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny počtu odobraných stravovacích poukážok 

podľa počtu uvedeného v objednávkach a zmeny výšky nominálnej hodnoty. Stravné 

poukážky musia mať dostatočnú ochranu proti falšovaniu a rok platnosť. 

       Stravné poukážky žiadame dodať do 2 dní od doručenia elektronickej objednávky. V prípade 

papierovej formy stravných poukážok požadujeme balenie v obálke na meno zamestnanca 

a dodávané osobitne pre MsÚ, MsP, opatrovateľskú službu a školstvo. Úspešný uchádzač 

musí zároveň zabezpečiť na vlastné náklady dovoz stravných poukážok do miesta dodania. 

       

         3.2  Dodanie predmetu zákazky :  

  do 2 dní od doručenia elektronickej objednávky 

  zmluva bude uzatvorená na 12 mesiacov od 1.1.2018 do 31.12.2018  

 

4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky). 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).   

6.3 Zoznam funkčných zmluvných zariadení akceptujúcich jeho stravné poukážky podľa   

požiadavky uvedenej v bode 3.1 tejto požiadavky. 

6.4 Návrh zmluvy o poskytnutí služby  podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.    

     6.5 Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku čestné vyhlásenie, že nemá 

voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy 

(napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, 

nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 23.11.2017 do 14,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza  

7.3 Ponuky, budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených  

  obálkach a označené : „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MsÚ, MsP a 

opatrovateľskú službu formou stravných poukážok.“ – neotvárať.  
 7.4 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 9:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je:  

        Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza – zasadačka VI. poschodie . 
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 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH.  

           Celkovou cenou za predmet zákazky sa rozumie cena za celkový predpokladaný počet 

stravných poukážok v nominálnej hodnote 3,40 € vrátane celkových obstarávacích nákladov za 

celkový predpokladaný počet (vrátane provízie, balného, poštovného, dopravného a všetkých 

ostatných nákladov súvisiacich so zabezpečením a dodávkou stravných poukážok) trvanie 

zmluvy 12 mesiacov.  

 

9.  Spôsob stanovenia ceny 

     9.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  zákona  č.18/1996 Z. z. o cenách   

           v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna vyjadrená v €. 

     9.2 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 vrátane  DPH. 

     9.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na   

          skutočnosť, že nie je platcom DPH,  upozorní. 

     9.4 Verejný obstarávateľ požaduje uviesť výšku odmeny za poskytovanú službu vyjadrenú v %, v  

          eurách bez DPH aj v eurách s DPH z nominálnej hodnoty jednej stravnej poukážky. 

                       

 10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

      10.1 Verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk každému uchádzačovi,  

              ktorého ponuka bola vyhodnocovaná.  

 10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk  

       v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú   

       v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

 

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Lenka Pánisová 

 

V Prievidzi, 20.10.2017 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 


