
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  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice  

Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Miloš Ihnát,  starosta 

IČO: 00691071 

DIČ: 2020762986  

Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Levická 

Telefón: 055/6360430 

e-mail: levicka@tahanovce.sk 

 

2. Názov zákazky:  

Obstaranie stravných lístkov pre zabezpečenie stravovania zamestnancov mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

3. Druh zákazky: Tovar 

 

4. Kód CPV: 3019970-8 

 

5. Opis zákazky:  

Predmetom zákazky je nákup papierových stravných lístkov 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 4,00 €/ks, predpokladaný celkový objem je  8 230 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.  
  
Súčasťou zákazky je doručenie stravných lístkov do 48 hodín od vystavenia a zaslania 

objednávky.   

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 32920 € 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice  

 

8. Výsledok verejného obstarávania : Rámcová dohoda 

   

9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač 

musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

10. Variantné riešenia:  Neumožňuje sa 
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11. Trvanie predmetu zákazky:  

Zákazka je platná na dobu určitú od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2022. 

 

12. 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 na základe predložených faktúr. Úhrada faktúry bude 

realizovaná bezhotovostným bankovým prevodom do 30 dní od jej doručenia.  

 

13. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač nepreukazuje. Verejný obstarávateľ si splnenie 

podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname 

hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so 

zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

 

14. 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, provízie a zľavy. Ak bude najnižšia cena rovnaká u viacerých 

uchádzačov, rozhodujúcim kritériom bude počet prevádzok v meste Košice, ktoré akceptujú 

stravné lístky uchádzača. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk: 

12. 7. 2021 o 14.00 hod. 

 

16. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je možné predložiť: 

Elektronicky na emailovú adresu: levicka@ahanovce.sk.  

Predmet správy označiť „Obstaranie stravných lístkov – ponuka“ 

Poštou, doručovacou službou, resp. osobne v zalepenej obálke do podateľne miestneho úradu 

na adresu: 

Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice. 

Obálku označiť „Obstaranie stravných lístkov – ponuka. Neotvárať“ 

17. Obsah ponuky:  

       Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať: 

- Identifikačné údaje a cenovú ponuku v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy. Ak uchádzač 

nie je platcom DPH, verejného obstarávateľa na túto skutočnosť upozorní. 
- Počet a zoznam prevádzok v meste Košice, ktoré akceptujú stravné lístky uchádzača.  
- Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) – príloha č. 2 
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18. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej 

zaradená do hodnotiaceho procesu. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 

obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s 

odôvodnením. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek 

rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 

Dôvernosť a ochrana osobných údajov: 

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až 

do vyhodnotenia ponúk.  

2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

19. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 

1. 7. 2021 na webovom sídle verejného obstarávateľa 

 

20. Prílohy: 

1. Cenová ponuka  

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

 

 

V Košiciach 29. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Mgr. Ing. Miloš  Ihnát  

                                                                                          starosta 



 


