
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Číslo: 546/2019 
Košice, 8. 4. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 

zákonov znení neskorších predpisov na predmet zákazky 
Obstaranie stravných lístkov pre zabezpečenie stravovania zamestnancov mestskej časti

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice 
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta 
IČO: 00691071 
D IČ :2020762986
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Levická
Telefón: 055/6360430
E-mail: andrea.levicka@ tahanovce.sk

2. Predmet zákazky

Názov: Obstaranie stravných lístkov pre zabezpečenie stravovania zamestnancov 
verejného obstarávateľa 
Druh zákazky: Tovar 
K ódC PV : 3019970-8
Opis zákazky: Predmetom zákazky je  nákup stravných lístkov v papierovej forme pre 
zabezpečenie stravovania zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom 
znení.
Nominálna hodnota stravného lístka je  3,80 €/ks, predpokladaný celkový objem je 
11.500 ks počas zmluvného obdobia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť nominálnu hodnotu stravných lístkov 
v závislosti od zmien a doplnení právnych predpisov upravujúcich stravovanie 
zamestnancov. Presné množstvá a hodnoty stravných lístkov uvedie obstarávateľ podľa 
potrieb v samostatných objednávkach.
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3. M ožnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je  rozdelený na časti. 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4. Variantné riešenia: Neumožňuje sa

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Zákazka je  platná na dobu určitú od 1.5.  2019 do 
30. 4. 2021.

6. Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný 
z bežného rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným bankovým 
prevodom.

7. Osobné postavenie uchádzačov:
Podmienkou účasti je:

oprávnenie uchádzača podnikať v predmete zákazky -  uchádzač splnenie tejto 
podmienky preukáže predložením dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 
(originál alebo overená kopia),

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - uchádzač splnenie tejto 
podmienky preukáže doloženým čestným vyhlásením.

8. Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať:

- cenovú ponuku uvedenú s DPH /v prípade ak uchádzač nie je  platca DPH uvedie cenu 
celkom/, ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača,

- zoznam prevádzok v meste Košice, ktoré akceptujú stravné lístky uchádzača,
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky /originál alebo overená kópia/,
- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

9. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej zalepenej obálky označenej údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača,
- označenie: „Obstaranie stravných lístkov -  neotvárať“ .

Ponuky je  možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote do 18. 4. 2019 do 
12.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, 
Americká trieda 15, 040 13 Košice.
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10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena stravného lístka.
Celková cena stravného lístka v sebe zahŕňa nominálnu hodnotu lístka, všetky náklady 
spojené s plnením predmetu zákazky a zľavy. Ak bude najnižšia cena rovnaká 
u viacerých uchádzačov, rozhodujúcim kritériom bude počet prevádzok v meste Košice, 
ktoré akceptujú stravné lístky uchádzača.

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
s úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová zmluva, podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu predloženú ponuku 
v prípade, že nebudú pre obstarávateľa výhodné,
uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne, 
všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, 
ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené 
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť 
dokumentácie tohto verejného obstarávania, 
predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk: 23. 4. 2019

V Košiciach 8. 4. 2019


