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Naše číslo                                               Vaše číslo                                Vybavuje/kontakt                                     Košice dňa 

S- 623/2011  Ing. ľudmila Horňanská                   15. 11. 2011  

 

    

Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky – tovar 

 

V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa § 99 aţ 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme poţiadať o 

predloţenie ponuky na predmet zákazky: 

 

„Dodávka stravovacích  poukážok“ 

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky stravovacích poukáţok pre Strednú 

odbornú školu technickú, Kukučínova 23, 040 01 Košice. Podrobný opis predmetu zákazky, 

podmienky účasti a ďalšie informácie potrebné pre vypracovanie ponuky sú uvedené 

v súťaţných podkladoch, ktoré tvoria prílohu výzvy. 

 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 

040 01 Košice do    2011 do 10. hod. 

 

 
Za predloţenie návrhu Vám vopred ďakujeme. 

 

 

S pozdravom  

 
                                                                                   PhDr. Ján Pituch, 

                                                                                                 riaditeľ SOŠT 

 

 

 

Príloha: Verejná výzva 
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Výzva na predkladanie ponúk v rámci podprahovej zákazky na dodanie 

tovaru 

Predmet zákazky: 

„Dodávka stravovacích poukážok“ 

podľa § 99 až 101 zák., č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Stredná odborná škola technická 

Sídlo: Kukučínova 23, 040 01 Košice 

IČO:00893340 

Telefón: 055/6228031, fax  055/6228034 

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská 

e-mail: ludmila008@centrum.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka stravovacích poukážok 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je dodávka stravovacích 

poukáţok pre zamestnancov Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, 040 

01 Košice, ktoré budú realizované na základe  objednávok. Výška nominálnej hodnoty 

stravovacích poukáţok je v súčasnej dobe 2,85 € a bude  sa meniť v závislosti od 

finančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

 

Rozsah dodávky: 

Mesačné mnoţstva stravovacích poukáţok, ktoré dodáva dodávateľ objednávateľovi 

upresňuje objednávateľ u dodávateľa faxom, e-mailom alebo písomne najmenej dva 

dni pred poţadovaným termínom dodania. Odovzdanie a prevzatie stravovacích 

poukáţok sa uskutočňuje na základe preberacieho protokolu alebo iného dokladu, na 

ktorom je vyznačený počet dodaných a odovzdaných stravovacích poukáţok a ich 

nominálna hodnota a ktorý je podpísaný oprávneným zamestnancom objednávateľa. 

 

4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

4.1 Miesto dodania zákazky: adresa verejného obstarávateľa   Stredná odborná škola 

technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice  

       4.2 Objednávanie a dodávanie bude prebiehať podľa potrieb verejného obstarávateľa        

mailto:ludmila008@centrum.sk
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obvykle v mesačných intervaloch  od podpísania zmluvy o zabezpečení poskytovania 

stravovania formou stravných poukáţok. 

4.3 Lehota dodania stravných poukáţok na adresu verejného obstarávateľa: do 3 dní od 

zaslania objednávky poskytovateľovi stravných poukáţok. 

 

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania: 

 

Stravné poukážka tovar CPV 30199770-8,  Doplnkový slovník: 

     TA30-9 pre stravné poukáţky  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: cca 11.500,00 € bez DPH na rok  

 

      7.   Rozdelenie zákazky na časti: Nie 

    

8. Možnosť predloženie variantných riešení: Nepovoľuje sa 

            Elektronická aukcia: NIE.  

      Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky nepouţije elektronickú kauciu. 

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

        9.    Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 

       Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: 

       9.1.  Miesto:  

        Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel. čísle      

        055/6228031 kl. 18 

9.2  Súťažné podklady sa budú vydávať:  22. 11. -  23. 11. 2011  od: 7.30 hod. do: 

15.30 hod. na základe písomnej ţiadosti. Po stanovenom termíne a 

mimo pracovného času verejný obstarávateľ nebude poskytovať súťaţné podklady. 

9.3  Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                     

-  osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou  

-  úhrada za súťaţné podklady sa nevyţaduje 

-  záujemca môţe poţiadať o vysvetlenie súťaţných podkladov a údajov vo 

výzve najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk, t.j.  
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      10.   Lehota na predkladanie ponúk: 9. 12. 2011 do 9,30 hod 

      11.   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

11.1 Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1: Stredná odborná škola technická, 

Kukučínova 23, 040 01 Košice  

 

11.2  Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou v uzavretom obale s uvedením 

obchodného mena a sídla uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŢ – NEOTVÁRAŤ“ 

s heslom súťaţe: „STRAVNÉ POUKÁŢKY“ v lehote na predkladanie ponúk.  

 

11.3  Ponuka musí byť spracovaná v slovenskom jazyku, cena vyčíslená v eurách, 

vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  

 

11.4  Ponuka predloţená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi   

neotvorená. 

 

      12.    Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                             

9.  12. 2011, o 10.00 hodine 

 

       Miesto otvárania obálok s ponukami:  Stredná odborná škola technická, 

Kukučínova 23, 040 01 Košice , v miestnosti BRAMAC. 

Na otváraní obálok s ponukami sa môţu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predloţili 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk (štatutárni zástupcovia alebo písomne poverená 

osoba uchádzača).  

Na otváraní obálok s ponukami  za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným oznámia 

obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené 

v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa a ich návrhy na 

plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. 

 

    13.   Vysvetľovanie    podmienok    podprahovej     zákazky:      Za   včas         doručenú         

          poţiadavku   záujemcu o vysvetlenie    údajov uvedených     vo výzve na   predkladanie     

          ponúk    a podmienok    v súťaţných podkladoch k podprahovej     zákazke  sa povaţuje  

          poţiadavka doručená     verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr     šesť  

          pracovných dní pred     uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

        t.j. najneskôr do 2. 12. 2011 do 14 hod. 
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Odpoveď na kaţdú poţiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk a podmienok uvedených v súťaţných podkladoch oznámi verejný 

obstarávateľ do troch pracovných dní od doručenia ţiadosti na vysvetlenie všetkým 

zainteresovaným záujemcom. 

 

14. Hlavné    podmienky   financovania    a platobné     podmienky,    alebo   odkaz  na      

dokumenty v ktorých sa uvádzajú: 

      Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný     

      obstarávateľ nebude poskytovať ţiadne zálohy, ani preddavky,  minimálna splatnosť  

      faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúr odberateľovi. 

15. Podmienky účasti uchádzačov: 
 Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti: 

15. 1 Osobné postavenie: Uchádzač predloţí originál alebo overenú kópiu nasledovných         

  poţadovaných dokladov: 

podľa § 26 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. e) predloţenie dokladu o oprávnení 

podnikať origináli alebo úradne overenú kópiu nie starší ako tri mesiace (výpis 

z obchodného registra alebo ţivnostenského registra), alebo ho môţe nahradiť 

potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ak 

je v ňom zapísaný. 

   15.2  Ekonomické a finančné  postavenie 

Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti:- podľa § 27 ods. 1 písm. a)  - kladné vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej 

banky o schopnosti plniť finančné záväzky za rok 2010 : vyjadrením banky 

o schopnosti plniť finančné záväzky, ţe uchádzač nebol v nepovolenom debete, 

v prípade splácania úveru dodrţuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) 

nebol predmetom exekúcie za posledných 6 mesiacov. Výpis z účtu nenahrádza 

poţadovaný doklad. (Týka sa všetkých bánk, v ktorých má uchádzač vedené účty. 

Uchádzač zároveň predloţí aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení, 

podpísané štatutárnym zástupcom, ţe v iných bankových inštitúciách nemá vedené 

peňaţné účty. 

 15.3 Technická alebo odborná spôsobilosť 

Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti:- podľa § 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých sluţieb za predchádzajúce 

tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov 

Zoznam dodávok poskytnutých sluţieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, 

lehôt dodania a odberateľov, odberateľom: 

a) bol verejný obstarávateľ podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz 

o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 



         
 
STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  TECHNICKÁ,  KUKUČÍNOVA  23, 040 01  KOŠICE                                                                                                                         

 

 

 

  

Telefón                            Fax                        E-mail                                  Bankové spojenie                      IČO                 
www.soskuke.edupage.org                  

0556228031, 32            0556228034        soustav@isternet.sk         7000188439/8180                    00893340 

  
F_151_2011 
 

 

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak 

to nie je moţné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. 

 

Minimálna poţadovaná úroveň štandardov: 

Verejný obstarávateľ poţaduje predloţiť zoznam realizovaných zmlúv na 

zabezpečenie stravy formou stravovacích poukáţok za roky 2008, 2009, 2010, cena 

sa uvádza v eur, u odberateľa sa uvedie aj meno, priezvisko, telefónne číslo a e-

mail kontaktnej osoby odberateľa, kde je moţné overiť pravdivosť poskytnutých 

údajov.  

Kritéria podmienok účasti uchádzačov:                                                                                        

- úplnosť obstarávateľom poţadovaných dokladov podľa bodu 15. výzvy  predloţenie 

ponuky a podľa súťaţných podkladov! 

 

16.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska: 

Kritérií uvedených niţšie (kritéria na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich 

relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôleţitosti, ak nemoţno 

z preukazateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu). 

 

  16.1  Obstarávacie náklady výška provízie – 70 bodov 

  16.2  Cena za doručovanie stravovacích poukážok – 30 bodov 

 

      17.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                               

    31. 1. 2012 

 

       18 .Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutie služby:   

 

       do 31. 12. 2013 

 

19. Doplňujúce informácie:  Uchádzači sa zúčastňujú vo verejnom obstarávaní na vlastné 

náklady a predloţením ponuky nevzniká uchádzačom nárok na úhradu nákladov. 

Predloţené doklady sa nevracajú uchádzačom späť. 

        19.1 Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo    vylúčiť uchádzač v prípade:     

                ak nesplnil podmienky účasti, ak predloţil neplatné doklady, nepredloţil  

                poţadované doklady alebo informácie alebo poskytol nepravdivé informácie  

                alebo skreslené informácie.  

        19.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,  
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ak   ponúkaná cena bude vyššia  ako predpokladaná     hodnota zákazky,    

ak ponuka  bude obsahovať obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s poţiadavkami uvedenými v tejto výzve a v súťaţných podkladoch, alebo    

obsahuje také skutočnosti, údaje, ustanovenia    a podmienky, ktoré sú 

v rozpore  so všeobecne platnými predpismi. 

 

       19.3 Dôvody na zrušenie súťaže :   Verejný obstarávateľ       zruší pouţitý            

               postup          zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 1 a ods. 2 zákona      

               č. 25/2006 Z. z., ak: nebude predloţená ani jedna ponuka, - ani jeden     

               uchádzač nesplní podmienky účasti, - ani jedna z predloţených ponúk      

               nebude zodpovedať určeným     poţiadavkám, - ak sa zmenili okolnosti,     

               za ktorých sa vyhlásilo toto verejné     obstarávanie. 

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo to zadávanie podprahovej zákazky vyhlasované. 

 

 Dátum: 15. 11. 2011 

 

Zverejnené: 15. 11. 2011 

 

OSO na verejné obstarávanie, s registračným číslom U03-42-519-2004 Ing. Ľudmila 

Horňanská 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


