
Výzva na predkladanie ponúk 
(Zákazky obstarávané podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle prílohy č. 1) 

  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Záhorská knižnica         

Zastúpený: Mgr. Soukupová Katarína                       

IČO:  36088226                                       

Kontaktná osoba: Ing. Pekárová Eva       

Sídlo organizácie: Vajanského 28, 905 01 Senica                  

Tel: 034/6543782                                 

e-mail: zahorskakniznica@zupa-tt.sk 

 

2. Predmet obstarávania: 

      

      Zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov formou stravovacích poukážok 

 

3.  Opis predmetu obstarávania:   

 

Dodávanie stravovacích poukážok  v nominálnej hodnote 3,80 €/ks mesačne vždy 

v objeme podľa zaslanej objednávky pre zamestnancov Záhorskej knižnice v období  

od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019 (jeden rok). 

 

4. Miesto a termín dodania: 

 

Miesto:  Záhorská knižnica 

              Vajanského 28 

              905 01 Senica 

 

Termín dodania:  na základe mesačných objednávok v priebehu roka  v deň, ktorý bude  

na objednávke vždy uvedený. 

                           

5.   Komplexnosť dodávky: 

 

Uchádzač predloží ponuku na celý objem predmetu obstarávania. 

 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 

3 660 ks stravných lístkov x 3,80 €/ks čo predstavuje 13 908,-  eur/rok 

    

7. Poskytovanie súťažných podkladov:  

 

       na adrese uvedenej v bode 1. na základe  žiadosti uchádzača  

 

 

 



      8.  Lehota na predkladanie ponúk: 

 

      Do  22.6.2018 do 15,00 hod na adresu uvedenú v bode 1. poštou alebo mailom. 

 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania : 

 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Záhorskej knižnice, 

verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť vystavených faktúr bude  do 

30  dní od dňa vystavenia faktúry objednávateľovi. Záhorská knižnica uhradí len 

fakturovanú cenu vzťahujúcu sa ku skutočne objednanému a odobranému množstvu 

stravných poukážok. 

   

 Kritéria na hodnotenie ponúk : 

 

       Najnižšia cena prepočítaná na jednu stravnú poukážku podľa schémy: 

 

       3 660 ks x 3,80 €/ks = hodnota stravných poukážok 

       + provízia prepočítaná na 3 650 ks  

       + DPH k provízií na 3 650 ks 

       + iné sprievodné náklady pri ročnej dodávke (12 mesiacov) 

       Celková cena stravných poukážok  objemu 3 660 ks 

     

       Celková cena stravných poukážok zahŕňajúca všetky náklady na obstaranie objemu    

       3 660  ks vydelená počtom stravných poukážok 3 660 ks 

                                            = cena jednej stravnej poukážky. 

       Cena bude zahŕňať dopravu stravných poukážok na miesto dodania uvedené v bode 4.  

       Dodávateľ nebude účtovať žiadne iné poplatky ako tie s ktorými ráta zadávanie tejto  

       zákazky. 

       Hodnotené budú ponuky stravovacích spoločností, ktoré poskytujú svoje služby     

       prostredníctvom reštauračných zariadení v Senici. 

 

10. Lehota viazanosti ponuky : do 31.7.2018 

 

11. Ďalšie informácie : 

 

Verejný obstarávateľ bude na základe deklarovaného opisu predmetu obstarávať 

stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 3,80 €/ks. Prípadná zmena požadovanej 

nominálnej hodnoty stravovacích poukážok počas doby platnosti zmluvy je právom 

verejného obstarávateľa a deje sa na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude 

uvedená požadovaná nominálna hodnota stravovacej poukážky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas 

plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento 

predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí  

zmluvný vzťah s  iným dodávateľom. 

 

      Dátum zverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk: 29.5.2018 

 

      V Senici dňa 29.5.2018  

                                                                                        Mgr. Katarína Soukupová 

                                                                                     riaditeľka Záhorskej knižnice 


