Výzva na predloženie ponuky
Obec Raslavice, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet
zakázky: „Stravovacie služby – stravné poukážky“
Opis predmetu zákazky:
1. Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy na zabezpečenie stravovacích služieb formou
stravných lístkov pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie 22.8.2014 –
21.8.2015.
2. Požiadavkou verejného obstarávateľa je dodanie stravných poukážok v nominálnej
hodnote 3,-€ počas trvania platnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť
výšku nominálnej hodnoty stravných poukážok počas trvania platnosti zmluvy. Nominálna
hodnota stravných poukážok sa môže meniť počas platnosti trvania zmluvy z dôvodu zmeny
legislatívy upravujúcej povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa voči svojim
zamestnancom.
3. Stravné poukážky musia oprávňovať zamestnanca na konzumovanie teplého hlavného
jedla vrátane vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných prevádzkach poskytovateľa
služby hromadného stravovania podľa ustanovení Zákonníka práce.
4. Súčasťou predmetu zákazky na poskytovanie požadovanej služby (dodanie stravných
lístkov) je:
- doručenie stravných lístkov na požadované miesto určenia (sídlo verejného
obstarávateľa)
- prípadné poistenie
- vystavovanie a doručovanie mesačnej faktúry, prípadne akékoľvek ďalšie
plnenie spojené s plnením predmetu zákazky.
5. Stravovacie zariadenia, resp. zmluvné prevádzky poskytovateľa služby, musia byť
označené logom uchádzača.
6. Uchádzač je povinný dodať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zoznam právnických
a fyzických osôb, ktoré poskytujú stravovacie služby na základe akceptácie stravných
poukážok uchádzača, vždy na jeho požiadanie.
7. Lehota dodania, doručenia stravných poukážok je maximálne tri (3) pracovné dni odo dňa
obdržania objednávky zo strany verejného obstarávateľa v požadovaných nominálnych
hodnotách a množstve na odberné miesto, ktorým je sídlo verejného obstarávateľa.
8. Celkové predpokladané množstvo odberu stravných poukážok po dobu trvania platnosti
zmluvy, teda po dobu 12 kalendárnych mesiacov, je cca 6 000 kusov. Ide o predpokladané
množstvo stravných poukážok, ktoré bude verejným obstarávateľom upravované počas
platnosti trvania zmluvy v závislosti od počtu zamestnancov, teda podľa aktuálnych potrieb
verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa.
Termín realizácie predmetu zákazky od 22.08.2014 do 21.08.2015
Podmienky účasti:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklad o oprávnení
poskytovať službu podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklad
o oprávnení poskytnúť službu, ktorý je prístupný na oficiálnej webovej stránke obchodného
registra, resp. živnostenského registra.

Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:
Ponuku s vyčíslením:
 výšky provízie v € bez DPH
 výšky DPH pri sadzbe 20%
 výšky provízie v € s DPH
 navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v € bez DPH (nominálna hodnota stravných
poukážok + provízia)
 navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v € s DPH (nominálna hodnota stravných
poukážok + provízia)
žiadame predložiť
do 20.07.2014 do 14,00 h poštou na adresu: Obec Raslavice, Hlavná 154, 08641
Raslavice
Obálku označte nápisom: „Súťaž – stravné poukážky – NEOTVÁRAŤ“.
Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať
najnižšiu cenu (najnižšia výška provízie v € s DPH pri predpokladanom objeme poukážok
a nominálnej hodnote poukážok), bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju
prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Ostatným uchádzačom
oznámi že v procese zadávania zákazky neuspeli.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 21.08.2014.

S pozdravom

Ing. Anton Lamanec
starosta obce

