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Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o. 
Belanského193, 024 01   Kysucké Nové Mesto 

 
 

 

 
Záujemcom o zákazku 
na zabezpečenie stravovania 
prostredníctvom stravných lístkov 
 
 
 
                                                                    
                                                          Vybavuje                   Banská Štiavnica     
                                                           Mgr.  Bačíková         12. 04. 2018 
                                                           0903 525 023 
 
 
Výzva  na predloženie ponuky 
 
 

Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o. - nezisková organizácia poskytujúca 
všeobecne prospešné služby ako osoba  podľa  § 8  zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
si Vás dovoľuje vyzvať na  predloženie cenovej ponuky  pre zabezpečenie 
stravovania prostredníctvom stravných lístkov vo vybraných stravovacích 
zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa. 

 
Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa  zákona  NR SR č. 343/2015  
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa Príručky pre verejné obstarávanie pre Operačný 
program Ľudské zdroje.  
 

1.   Identifikácia obstarávateľa 
 
Názov organizácie: Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o.  
IČO: 50488431 
DIČ: 2120413669 
Sídlo organizácie:  Belanského 193, 024  01 Kysucké Nové Mesto   
Štatutárny orgán: Mária Chovaňáková 
:   0905 453 251                 
E- mail:  institut@socialworker.net 
Kontaktná osoba:  
Mgr. Božena Bačíková - za proces verejného obstarávania 
Sídlo:  J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica 
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com      
: 0903 525 023   
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2.   Miesto predloženia/doručenia ponuky pre určenie PHZ 

 
Súťažné ponuky  je potrebné predložiť mailom  na adresu        
                                                                                  bozena.bacikova@gmail.com 
 

3.   Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a na komunikáciu so 
záujemcami/uchádzačmi: 
Mgr. Božena Bačíková – zodpovedná za proces verejného obstarávania 
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com      
: 0903 525 023    
Sídlo:  J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica 

 

4.   Predmet obstarávania: 
Stravné lístky na zabezpečenie stravovania zamestnancov a účastníkov projektu 
 

5.   Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služby  
v zmysle  Obchodného zákonníka.  Uzavretá bude jedna  zmluva vzhľadom na to, že 
obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na celý predmet obstarávania.  
 

Návrh zmluvy poskytne  obstarávateľovi víťazný uchádzač.  
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať zmeny v  ponúknutom návrhu zmluvy, 
zmena sa nemôže dotýkať ceny. Konečné znenie zmluvy bude výsledkom vzájomnej 
dohody zmluvných strán.  
 

6.   Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky je  poskytovanie  stravovania formou  stravných lístkov pre 
zamestnancov a pre  osoby podieľajúce sa  na projekte  vrátane  účastníkov 
projektu. Súčasťou zákazky je dodanie  stravných lístkov  podľa priebežných 
objednávok objednávateľa  do miesta jeho sídla  počas celého obdobia  trvania 
zmluvy. Predpokladaný odber stravných poukážok  počas trvania zmluvy je 3 000 
kusov.  Nominálna hodnota jednej poukážky je  3,60 €. 
 
Uvedené množstvo stravných lístkov  môže byť vyššie alebo nižšie  v závislosti od  
skutočných potrieb obstarávateľa.  
 

7.   Predpokladaná hodnota zákazky:  
10 854,00  € bez DPH   
10 864,80 €  vrátane DPH 
 

8.   Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Stravné lístky budú dodané na adresu obstarávateľa: Inštitút jazykov a vzdelávania 
KNM, n. o., Belanského 193, 024  01 Kysucké Nové Mesto v mesiacoch apríl  až 
september 2018 (počas realizácie projektu).   
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9.   Lehoty na dodanie  predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
Plnenie zmluvy začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po podpise zmluvy a  je  
stanovené na  6 mesiacov.  

 

10.  Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

- ponuka musí byť zostavená podľa tejto Výzvy na predloženie ponuky.   

11.  Financovanie predmetu zákazky:  
Zákazka bude financovaná   z  finančných prostriedkov  Európskej únie na základe  
žiadosti  o projektovú podporu v rámci  OP – Ľudské zdroje a zo zdrojov verejného 
obstarávateľa. 

12.  Lehota na predloženie ponuky:  
Lehota na predloženie ponúk uplynie 18. apríla  2018 o 12.00 h.   

13.  Spôsob predloženia ponuky:  
Uchádzač predkladá písomnú ponuku elektronicky  (mailom) na  adresu: 
bozena.bacikova@gmail.com. Uchádzači predložia podpísané a opečiatkované 
skeny dokladov). 
 

14.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 
hodnotenia   ponúk:   
Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa jediného  kritéria -  najnižšiej ceny. 
 
Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto Výzve budú vyhodnotené 
podľa výšky celkovej navrhnutej ceny, na základe ktorej bude zostavené zostupné 
poradie všetkých hodnotených ponúk. Ponuka s najnižšou celkovou navrhovanou 
cenou bude zaradená na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky budú zoradené vo 
vzostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou cenou bude 
zaradená na posledné miesto.  
 
V prípade rovnosti cenových ponúk, t.j. v prípade rovnakej celkovej  ceny  za celkový 
počet stravných  poukážok, t.j. za 3 000 kusov vrátane DPH,   verejný obstarávateľ  
príjme ponuku uchádzača, ktorá bude doručená  ako prvá na mailovú adresu určenú 
na predkladanie ponúk.   
 
15  Podmienky účasti  
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky:  
-  musí byť oprávnený poskytovať služby v súlade s predmetom zákazky. Doklad 
o oprávnení poskytovať služby preskúma obstarávateľ na internete – vo verejne 
prístupných  výpisoch  z obchodného/ živnostenského registra, 
- predložená ponuka musí obsahovať doklady - skeny dokladov (podpísané 
oprávnenou osobou a opečiatkované) podľa bodu 17. tejto Výzvy. 

16.  Pokyny na zostavenie ponuky:  
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky.  
 
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku, v písomnej forme a to tlačiarňou počítača alebo písacím 
strojom. 



17. Obsah ponuky

Ponuka musi obsahovaf.

a) identifikacn6 udaje: obchodnf nazov, sidlo alebo miesto podnikania, meno,
priezvisko a funkcia Statut6rneho zdstupcu (Statutdrnych zdstupcov) uch6dzaCa, leO,
le DPH, Dle, bankov6 spojenie, 6[slo bankov6ho udtu, kontaktnu osobu, kontaktn6
telef6nne 6islo, 6islo faxu, e-mail,

b) vyplnenf n6vrh na plnenie krit6ria na vyhodnotenie pon(k podla prilohy c. 1 tejto
vlzvy - urCenie jednotkovej a celkovej ceny predmelu zdkazky.

c) vyplnen6 vyhldsenie uch6dzaca podta vzoru uveden6ho v prilohe c. 2 tejto Yyzvy.

18. Lehota viazanosti ponfk:

Lehota viazanosti pon0k uplynie 31.05.2018

19. Dal5ie informScie obstar6vate!'a:

Yit'azny uch6dzad poskytne obstar6vatelovi s06innost pri podpisani zmluvy
a predloZi obstar6vatelovi n6vrh zmluvy 6o najsk6r po ozndmeni uisledku tejto
sffaZe.

Prilohou zmluvy musi byt zoznam zmluvnfch partnerov vitaza s0faZe na
poskytnutie sluZieb v meste Kysuck6 Nov6 Mesto. Jedn6 sa o prevddzky, v ktodch je
moZn6 za stravnf listok odobrat' teple jedlo v zmysle S 152 Z6konnika price, ktor6
bude pozost6vat z polievky, hlavn6ho jedla a vhodn6ho ndpoja.

Vyisledok s0taZe bude ozn6meni mailom v5etklim zri6astnenfm uch6dza6om.

ObstarSvatef si vyhradzuje pr5vo neprijat'anijednu z predloZenfch pon0k, ak sa
podstatne zmenia okolnosti, za ktonich sa postup zadlvania zAkazky vyhlasil
a nebolo mo2n6 ich predvidat.

Vopred d'akujeme za spolupr6cu.

S rictou

2 prilohy M
-Mgr. BoZena Bacikov6
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PRÍLOHA č.1 
 

Návrh ceny  
určenie  jednotkovej  a  celkovej  ceny predmetu zákazky  

 
 
Predmet zákazky 
Stravné lístky na zabezpečenie stravovania zamestnancov a účastníkov projektu 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
 
Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedených tabuliek (v prípade potreby 
ďalších kolóniek si predkladateľ  vytvorí vlastnú tabuľku) 

      T 1   Cena za 1 stravný lístok 

Nominálna 
hodnota 

SL 

Sprostredkovateľská 
odmena (provízia) 

Ostatné 
náklady 

DPH 
Cena  

celkom 

 
3.60 € 

 
    

Poznámka: v kolónke Ostatné náklady je potrebné uviesť sumu za  poštovne a balné, 
dopravné náklady, clo, poistenie, dovoznú prirážka a pod. 
 
         T 2   Celková cena pre určenie PHZ 

 
 
      Miesto a dátum :  

 
 
 
 
              odtlačok pečiatky 

 
 

podpis štatutárneho zástupcu                     
uchádzača 

 
 
 

 

     
Cena bez DPH  DPH 

Cena celkom 
 (vrátane DPH) 

Celková cena za 
celkový počet 
stravných  lístkov,  
t. j. za 3 000 kusov 
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PRÍLOHA  č.2 
 

V y h l á s e n i e 
o súhlase s podmienkami súťaže  

Predmet  zákazky:  
Stravné lístky na zabezpečenie stravovania zamestnancov a účastníkov 
projektu 
 
 
Uchádzač : ...............................................................................................................  
 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky, ktoré určil 
obstarávateľ  vo Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 12. 04. 2018. 
 
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú 
pravdivé a úplné.  

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže obstarávateľ spracovávať 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
 

 
 
Dátum: .........................................                 
 
       
 
 
 
                                                                               Podpis: ............................................  
                                                                                vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                   oprávnenej osoby uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 


