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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

Názov:    Centrum Slniečko, n.o. 

Druh obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO   

Sídlo:    Bottova 32/A, Nitra 949 01 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Mariana Kováčová 

IČO:    36096555 

Telefón:   037/652 2220 

E- mail:   info@centrumslniecko.sk 

Internetová adresa:  www.centrumslniecko.sk 

Kontaktná osoba:   Mgr. Simona Nagy, 0908 573 262,  

simona.nagy@centrumslniecko.sk  

 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

Názov zákazky:   Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov 2018 

Druh zákazky:   poskytnutie služby 

Kód CPV:    55520000-1 Služby hromadného stravovania 

Miesto dodania:   Bottova 32/A, 949 01 Nitra 

Termín dodania:   9/2018- 12/2019, resp. do vyčerpania objemu zákazky 

Spôsob dodania:   na základe čiastkových objednávok 

 

Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov 

s ochrannými prvkami. Ide o zabezpečenie náhradnej formy stravovania zamestnancov verejného 

obstarávateľa v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na poskytovanie 

stravovacích služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača- dodanie stravných lístkov pre 

verejného obstarávateľa v nominálnej hodnote 3,60 €/1 ks vrátane všetkých nákladov spojených 

s ich dodaním, ako sú napr. sprostredkovateľská odmena, poštovné, balné a pod. 

v predpokladanom množstve 2 720 ks počas trvania rámcovej dohody. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9 808,32 EUR  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude 

vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

 
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ 
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Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v písomnej 

forme. 

 

Variantné riešenie: neumožňuje sa 

 

Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky: Podkladom na vypracovanie cenovej 

ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

3. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 

INFORMÁCIE 

Osobné postavenie: predložiť kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky (kópia výpisu 

z obchodného alebo živnostenského registra); uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so 

zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie 

Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa 

Technická alebo odborná spôsobilosť: predložiť zoznam prevádzok v Nitrianskom kraji, ktoré 

akceptujú stravné lístky uchádzača 

 

4. POSTUP 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý 

predmet zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková 

cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami 

DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách. Ak bude najnižšia cena 

rovnaká u viacerých uchádzačov, rozhodujúcim kritériom na vyhodnotenie bude počet prevádzok 

v Nitrianskom kraji akceptujúcich stravné lístky uchádzača.  

 

Lehota na predloženie ponúk: 22.8.2018 do 12:00 hod. (v prípade doručenia poštou rozhoduje 

dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu) 

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky: cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne na 

adresu: Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32/A, 949 01 Nitra  

Cenové ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku- slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo 

dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 

štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

Uchádzač vloží ponuku spolu s požadovanými dokladmi do samostatného nepriehľadného obalu 

(ďalej len obálka). Obálka musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu 

a označená požadovanými údajmi: 

 adresa doručenia uvedená v tejto výzve 
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 adresa uchádzača (jeho obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania) 

 označenie „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov - neotvárať“ 

 

Uchádzačom bude e-mailom doručené oznámenie o výsledku, resp. o úspešnosti/neúspešnosti 

cenovej ponuky.  

 

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

-  predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku- projekt „Bez násilia“, 

ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

- v súlade s § 11 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

-  s úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na 

druhom mieste, prípadne s uchádzačom umiestneným na treťom mieste v prípade, že úspešný 

uchádzač z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu 

- 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. 

- všetky   výdavky    spojené  s   prípravou,   predložením   dokladov  a    predložením  cenovej   

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.   

 

 

Nitra 6. 8. 2018  

 

 

 

 

Mgr. Mariana Kováčová 

                štatutárny zástupca 

 

 

Prílohy:  

1/ Návrh rámcovej dohody 
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