Jazyková škola, Golianova 68, 949 12 Nitra
www.jazykovaskolanitra.sk
tel. : 037/6409649

e-mail: dostalova@gymgolnr.sk

IČO: 34074961

R.č. : 274-01/2014

Výzva na predloženie ponuky
k podlimitnej zákazke vykonávanej podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ :
Názov :
Adresa :
IČO :
Štatutárny zástupca :
Kontaktná osoba :
e-mail :
tel. č. :
URL školy :

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra
Jazyková škola, Golianova 68, 949 01 Nitra
34074961
Mgr. Viera Vaššová
Edita Dostálová
dostalova@gymgolnr.sk
037/ 640 96 49 v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod.
http://www.jazykovaskolanitra.sk

Predmet zákazky :
1. Názov zákazky :

Dodávka stravných poukážok

2. Druh zákazky :

Služby - podlimitná zákazka na dodanie tovaru zadávaná podľa § 9
ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

3. Miesto dodania predmetu zákazky : Jazyková škola, Golianova 68, 949 01 Nitra
4. Špecifikácia predmetu zákazky :
- Stravovacie poukážky sú vydávané podľa grafických návrhov uchádzačov zodpovedajúcich
všeobecným právnym predpisom na kvalitu a hygienu tlače a predpisom o ceninách.
- Stravovacie poukážky musia mať charakter platidla s ochrannými prvkami za teplú stravu,
závodné jedálne a predajne, s ktorými má uchádzač uzatvorenú zmluvu a logo uchádzača je
umiestnené vo vstupoch stravovacích zariadení a predajní.
- Stravovacia poukážka musí byť platná celý aktuálny kalendárny rok a na konci roka bude
vymeniteľná za nový stravný lístok platný celý nasledujúci kalendárny rok.
- Nominálna hodnota stravnej poukážky je 3,00 € a množstvo odobratých stravných
poukážok sa riadi plánom dovoleniek, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom fonde
apod.
- Stravovacie poukážky budú prijímaná v označených stravovacích zariadeniach na celom
území SR.
- Predpokladaný odber stravných poukážok je 400 ks za kalendárny rok. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo upresniť počet stravovacích poukážok podľa skutočnej potreby počas
trvania zmluvy, ďalej v prípade potreby dodávateľ prispôsobí nominálnu hodnotu
stravovacej poukážky požiadavkám objednávateľa.

- Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie podávanie, resp.
zabezpečenie podávania jedného teplého hlavného jedla vrátane nealkoholického nápoja,
pričom teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené hlavné jedlo,
vegetariánske jedlo vrátane teplej polievky. Tieto služby zahŕňajú obsluhu zákazníkov
sediacich pri stole, pulte alebo v boxe, služby spojené s podávaním jedál, v samoobslužných
zariadeniach s poskytnutím miesta bez obsluhy.
- Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve.
- Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
- Neumožňuje sa variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
5. Kód CPV :

30199770-8 Stravné poukážky

6. Predpokladaná cena zákazky : 1 250,00 € bez DPH
7. Podmienky týkajúce sa zmluvy :
- Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Zálohy ani preddavky sa neposkytujú, splatnosť faktúry je 30 dní.
- Zmluva sa uzatvára na dva kalendárne roky.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak cena za požadovanú
zákazku prekročí predpokladanú hodnotu zákazky
8. Obsah ponuky :
a) Uchádzač ocení ponuku v eurách.
b) Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a
musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky (hodnota
stravného lístku, všetky poplatky súvisiace s dodaním stravných lístkov - § 152 ods. 5
Zákonníka práce, poistné, balné a doručenie do miesta dodania.
c) Uchádzač navrhne celkovú cenu bez DPH a s DPH za dodanie celého predmetu zákazky.
d) Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v
ponuke upozornia.
e) Uchádzač predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení dodávať tovar,
f) Návrh rámcovej zmluvy spolu so zoznamom zmluvných stravovacích zariadení.
9. Predloženie ponuky :
a) Ponuku doručiť na adresu : Jazyková škola, Golianova 68, 949 01 Nitra, v zalepenej
obálke s jasným označením „Dodávka stravných poukážok – neotvárať!“
b) Lehota na predkladanie ponúk : do 12.06.2014 do 12,00 hod..
c) Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.
10. Lehota dodania tovaru : maximálne do 5 pracovných dní od doručenia čiastočných objednávok
11. Kritérium na hodnotenie : najnižšia cena za celý predmet dodávky s DPH.

12. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude
určený úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah.
13. Uchádzačom, ktorí budú vo výzve neúspešní, bude oznámený výsledok vyhodnotenia e-mailom
alebo poštou. Uchádzač, ktorý neuspel vo výzve, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu
vznikli prípravou a doručením ponuky.
14. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Nitra 28.5.2014
Vybavuje : E. Dostálová

Mgr. Viera Vaššová
riaditeľka školy

