
CENTRUM  PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO  

PORADENSTVA  A PREVENCIE 

Mierová 1,  934 01 Levice   IČO: 42121396 

 

Č. j.:  LA- 1961/2016                                                                      

 

VÝZVA na predkladanie cenových ponúk 
 

v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Sídlo: Mierová 1, 934 01 Levice  

V zastúpení: PhDr. Lívia Danová, riaditeľka 

IČO: 42121396 

Telefón: 036/6312903 

E-mail: ppplevice@mail.t-com.sk 

Kontaktná osoba:   Anna Červenáková, ekon. zam. 

                               PhDr. Lívia Danová, riaditeľka 

Korešpondenčná adresa:  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, pošt. prieč. 27, 

934 03 Levice  

 

2. Predmet zákazky: Zákazka na dodanie služby (služba uvedená v prílohe č. 1 zákona) 

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok s ochrannými prvkami 

(stravovacia poukážka, jedálny kupón, stravný kupón, gastrolístok) - zabezpečenie náhradnej 

formy stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach 

prevádzkovateľov oprávnených na poskytovanie stravovacích služieb a akceptujúcich stravné 

poukážky uchádzača. Stravné poukážky musia mať dostatočnú ochranu proti falšovaniu. 

CPV (Spoločný slovník verejného obstarávania):  

Hlavný slovník: 55520000-1 Služby hromadného stravovania 

                            

3. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Predpokladaný počet stravných poukážok počas trvania zmluvy: cca 5 000 ks  

Nominálna hodnota stravnej poukážky 3,60 Eur   

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:  menej ako 20 000,- Eur s DPH  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nominálnu hodnotu stravných poukážok počas 

trvania zmluvy určiť, meniť, vyhradzuje si tiež právo celkový počet stravných poukážok 

podľa potreby zmeniť.  

 

4. Podmienky zmluvy:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavok. Predmet obstarávania sa bude realizovať počas trvania 

zmluvy, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom (zmluva na dobu určitú, 

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018), vystavením objednávok priebežne na jednotlivé mesiace na 

dodanie stravných poukážok. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným 

platobným stykom.  
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5. Podmienky účasti:  

Uchádzač predloží: 

a) doklad preukazujúci oprávnenie dodávať, resp. poskytovať predmet zákazky, 

b) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné 

telefónne číslo a e-mailovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu, resp. osoby 

oprávnenej konať za uchádzača, 

c) cena provízie, odmeny za sprostredkovateľskú službu v €, jej výška v percentách z 

nominálnej hodnoty stravných poukážok, poplatok za spracovanie objednávky a vyhotovenie 

jednej faktúry, poplatok za doručenie stravných poukážok do sídla verejného obstarávateľa v 

€ za 1 dodávku (kuriérom), príp. akékoľvek ďalšie finančné plnenie spojené s plnením 

zmluvy, 

d) počet a zoznam zmluvných prevádzok s možnosťou stravovania prostredníctvom stravných 

poukážok v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na poskytovanie 

stravovacích služieb akceptujúcich stravné poukážky uchádzača – v meste Levice, 

e) lehota dodania stravných poukážok do miesta určenia verejného obstarávateľa od prijatia 

objednávky v hodinách;  

 

6. Spôsob stanovenia ceny: 

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov.  

Ceny uvádzajte v zložení: cena bez DPH a cena s DPH.  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť verejného obstarávateľa 

upozorní. 

 

7. Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač 

bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

8. Termín a miesto dodania predmetu zákazky:  počas trvania zmluvy; miestom dodania 

predmetu zákazky je: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Mierová 1, 934 01 Levice. 

 

9. Miesto, spôsob a lehota na predloženie ponúk:   

Ponuky je potrebné doručiť v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale 

v listinnej podobe (poštou alebo osobne) na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 

(tejto Výzvy) alebo elektronicky, na adresu: ppplevice@mail.t-com.sk a to v lehote na 

predkladanie ponuky, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi. 

Lehota na predloženie ponuky: do 8. 12. 2016 do 10:00 hod..  

Ponuky doručené alebo predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú 

verejným obstarávateľom prijaté.  

 

Uchádzač ponuky vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom. 

Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:  

1. Obchodné meno a adresa sídla uchádzača 

2. Adresa verejného obstarávateľa 

3. Označenie: „Stravné lístky – neotvárať“ 

Predkladaná ponuka musí byť odtlačená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu, resp. 

osoby oprávnenej konať za uchádzača. 
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10. Kritériá pre vyhodnotenie ponúk:  

a) cena provízie, odmeny za sprostredkovateľskú službu v €, jej výška v percentách z 

nominálnej hodnoty stravných poukážok, poplatok za spracovanie objednávky a vyhotovenie 

jednej faktúry, poplatok za doručenie stravných poukážok do sídla verejného obstarávateľa v 

€ za 1 dodávku (kuriérom), príp. akékoľvek ďalšie finančné plnenie spojené s plnením 

zmluvy, 

b) počet zmluvných prevádzok s možnosťou stravovania prostredníctvom stravných poukážok 

v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na poskytovanie stravovacích 

služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača – v meste Levice,  

c) lehota dodania stravných poukážok do miesta určenia verejného obstarávateľa od prijatia 

objednávky v hodinách;  

 

11. Informácia o výsledku:  

Po vyhodnotení verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 

vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.  

 

12. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov:  

a) nebude predložená ani jedna ponuka,  

b) ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie ponuky, 

d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola Výzva vyhlásená a nedali sa vopred predpokladať. 

 

 

 

V Leviciach, dňa:  23.11.2016    

 

 

 

PhDr. Lívia Danová 

       Riaditeľka CPPPaP 

 

 

 


