Obnova hradu êiìva – 5.etapa
Výzva na úìasï v zákazke : Stravovacie služby CPV 55520000-1
Stravné poukážky CPV 30199770-8
Podêa Zákona í. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru, služieb, prác verejný obstarávateê vyzýva záujemcov, ktorí sa zaoberajú dodávkou
stravných poukážok na úíasð vo verejnom obstarávaní.
1.Identifikácia verejného obstarávateòa:
Názov organizácie: Pro futuro hradu òiíva, obíianske združenie
IòO: 42384800
DIò: 2024159995
Štatutárny orgán: ôubomír Hutka, výkonný riaditeê združenia
Sídlo organizácie: Sedliská 85, 09409
Telefón: 0915 102 117
Kontaktná osoba: ôubomír Hutka
Nie sme platcami DPH.
2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpeíenie stravovania formou stravných poukážok v zmysle ustanovení
§ 152 Zákonníka práce vo vybraných stravovacích zariadeniach v poíte a nominálnej hodnote podêa
požiadaviek verejného obstarávateêa.
1. Stravovacie lístky sú vo forme stravných poukážok vydávané podêa grafických návrhov
uchádzaíov zodpovedajúce všeobecným právnym predpisom na kvalitu a hygienu tlaíe
a predpisom o ceninách.
2. Stravné poukážky musia mað charakter platidla s ochrannými prvkami za teplú stravu a nákupu
potravín v zmluvných organizáciách uchádzaía. Musia ho prijímað všetky reštauraíné
zariadenia, závodné jedálne a predajne, s ktorými má uchádzaí uzatvorenú zmluvu a „logo“
uchádzaía je umiestnené vo vstupoch stravovacích zariadení a predajní.
3. Nominálna hodnota stravnej poukážky ku döu vypracovania tejto výzvy predstavuje 3,80 €.
Hodnotu stravnej poukážky uríuje verejný obstarávateê, tento je oprávnený zmenið hodnotu
stravnej poukážky podêa vývoja cien v oblasti verejného stravovania, cestovných náhrad,
podmienok tvorby, použitia sociálneho fondu a ostatných súvisiacich podmienok.
4. Stravné poukážky budú prijímané v oznaíených stravovacích zariadeniach na celom území SR.
5. Predpokladaný odber stravných poukážok je cca 1750 ks poías trvania zmluvy. Predpokladané
množstvo stravných poukážok nie je pre verejného obstarávateêa záväzné. Verejný
obstarávateê si vyhradzuje právo spresnið poíet stravných poukážok podêa skutoínej potreby
poías trvania zmluvy formou mesaínej objednávky.
6. Stravné poukážky verejný obstarávateê požaduje doruíovað na adresu, ktorá je uvedená vo
výzve ako miesto plnenia.
3. Typ zmluvy :
Výsledkom tejto výzvy bude uzavretie komisionárskej zmluvy podêa § 577 a nasl. zákona í. 513/1991
Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
4. Miesto plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky je: NKP hrad òiíva, Sedliská – miestna íasð Podíiíva, 094 09
5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
Cena služby = fakturovaná suma za dodanie cca 1750 kusov stravných poukážok v hodnote 3,80 €/ks
stravnej poukážky a pevnej odmeny dodávateêa za poskytnuté služby do miesta plnenia podêa Prílohy
í.1.

6. Termín dodania:
Døžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 6.5.2019 – 30.11.2019
7. Lehota na predloženie ponuky
Lehota na predloženie ponuky je do 03.05.2019 do 12.00 hod. Po uplynutí tejto lehoty nebude
ponuka prijatá.
8. Vyhodnotenie ponúk :
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoíní döa 03.05.2018 o 12.10 hod. Po vyhodnotení predložených ponúk
sa bezodkladne úspešnému uchádzaíovi oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná
zmluva.
9. Podmienky úìasti:
Uchádzaí musí spøöað podmienky úíasti podêa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podêa § 32 ods. 2 zákona predložením dokladov o oprávnení poskytovað služby v predmete
zakázky.
Verejný obstarávateê vylúíi zo zákazky uchádzaía, ak nesplnil podmienky úíasti, predložil neplatné
doklady, nepredložil požadované doklady alebo informácie, poskytol nepravdivé alebo skreslené
informácie.
Potrebné doklady staíí zaslað ako sken e-mailom na adresu: profuturo@hradcicva.sk
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet obstarávania, v prípadne zhodných cien
uchádzaíov najvýhodnejšie bonusy alebo benefity k predmetu obstarávania. Návrh ceny je možné
predložið výhradne použitím tabuêky v Prílohe í.1, formou zaslania skenu vyplnenej tabuêky v Prílohe
í.1, vrátane miesta, dátumu, mena a podpisu štatutára a odtlaíku peíiatky uchádzaía na adresu:
profuturo@hradcicva.sk
Verejný obstarávateê si vyhradzuje právo zrušið toto verejné obstarávanie, alebo neprijað žiadnu
ponuku.
11. Elektronická aukcia : Nie
12. Rozdelenie predmetu zakázky na ìasti: Nie
13. Dôvody na zrušenie súïaže:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzaí nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
14. ôalšie informácie:
- ponuky je možné doruíið výhradne e-mailom na e-mailovú adresu: profuturo@hradcicva.sk
- e-mail s ponukou je potrebné oznaíið v Predmete heslom: „Hrad êiìva – stravné poukážky –
NEOTVÁRAö!“
- náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzaí.

V Sedliskách, döa 29.04.2019
Vypracoval: ôubomír Hutka, Výkonný riaditeê združenia

