
 
             D E T S K É     M E S T E Č K O        

                        Na dolinách  27           911 05    TRENČÍN  –  ZLATOVCE 

________________________________________________________________ 

          

Výzva na predkladanie ponúk 
 

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

   
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:    Detské mestečko  

 Sídlo:   Na dolinách 27, 911 05 Trenčín - Zlatovce 

 IČO :   00350061 

 DIČ :   2021324349  

  Zastúpený:  Mgr. Ţaneta Janišová, riaditeľ Detského mestečka 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK92 8180 0070 0042 3726 

Kontaktná osoba: Ing. Beáta Mokrá 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby: Dodávanie stravných poukážok pre 

zamestnancov Detského mestečka Trenčín v zmysle § 152 Zákonníka práce. 

 

3. Názov zákazky: „Stravné poukáţky pre zamestnancov Detského mestečka.“ 

  

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Určenie CPV: 55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál 

Kategória: 17  

 

5. Opis predmetu zákazky: Dodávanie stravných poukážok pre zamestnancov Detského 

mestečka Trenčín v zmysle § 152 Zákonníka práce na prechodné obdobie roka 2015. 

- Za stravné poukážky bude poskytované jedlo a potraviny v cene rovnajúcej sa 

nominálnej hodnote vyznačenej na stravnej poukážke v zmluvných organizáciách 

uchádzača. Musia ho prijímať reštauračné zariadenia a predajne, s ktorými má 

uchádzač uzatvorenú zmluvu a logo je umiestnené vo vstupoch zariadení a predajní. 

- Nominálna hodnota stravnej poukážky je 3,60 € (slovom tri eurá a 0,60 eura). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť nominálnu 

hodnotu stravnej poukážky. (V zmysle vývoja cien v oblasti verejného stravovania, 

cestovných náhrad, podmienok tvorby a použitia sociálneho fondu a ostatných 

súvisiacich podmienok) 

- Predpokladaný počet odobratých stravných poukáţok za uvedené obdobie je 5 500 

ks. Počet stravných poukážok je len orientačný a verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania 

zmluvy. Množstvo odobratých stravných poukážok v mesiaci sa bude riadiť počtom 

zamestnancov a odpracovaných dní v mesiaci v zmysle platnej legislatívy. 

- Poskytovateľ umožní výmenu stravných poukážok pred ukončením ich platnosti 

- Poskytovateľ umožní vrátenie nespotrebovaných stravných poukážok 

- Lehota dodania stravných poukážok bude max. 5 pracovných dní 

 

Lehota a miesto plnenia: Zmluva uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov na prechodné obdobie roka 2015 – do podpísania rámcovej zmluvy pre rezort 

MPSVR SR, alebo do vyčerpania finančného limitu 19 999,-- € bez DPH - podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr.  



     Miesto dodania: Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  19 999,-- € 

 

7. Cena a spôsob určenia ceny: 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, t.j. 

vrátane nákladov na dodanie tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky 

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa prílohy č. 1:  

 

 

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloţí: 

- podrobný opis predmetu zákazky,  vyplnenú prílohu č. 1 

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v premete zákazky 

- uchádzač preukáže spôsobilosť na poskytnutie služby zoznamom funkčných stravovacích 

zariadení na poskytnutie stravovacích služieb v meste Trenčín (príloha č. 2) 

 

  

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

 Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

     Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

  

            Ponuku predloţte v lehote do: 18.1.2015 do 15,00 hod. 
 Poštou/osobne na adresu: Detské mestečko  

     Mgr. Žaneta Janišová 

     Na dolinách 27 

     911 05 Trenčín - Zlatovce 

Označenie obálky:  heslo – „Stravné poukáţky“ a Neotvárať! 

alebo 

Mailom na adresu: ekonom.ded.zlatovce@upsvar.sk, alebo  detskemestecko@stonline.sk,  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená na stránke: www.upsvar.sk 

 

11. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena 

Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk 

zadávanej zákazky. V prípade rovnosti cenových ponúk u viacerých uchádzačov bude 

víťazom ten uchádzač, ktorý má v meste Trenčín väčší počet funkčných stravovacích zariadení 

na poskytnutie stravovacích služieb. 

 

12.    Detské mestečko ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia zákazky bez udania 

dôvodu. 

 

 

V Trenčíne dňa 8.1.2015 

 

 

 

 

 

               Mgr. Ţaneta Janišová  

     riaditeľ Detského mestečka  

 
 

 

mailto:ekonom.ded.zlatovce@upsvar.sk
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Príloha č. 1: 

 

Návrh uchádzača: 

 

Cena za celý predmet zákazky pri odbere 5 500 ks/nominálna hodnota 3,60 €/ks 

 

Verejný obstarávateľ: 

Detské mestečko 

Na dolinách 27 

911 05 Trenčín 

 

Postup verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v platnom znení 

 

Predmet zákazky: 

 

„Stravné poukáţky pre zamestnancov Detského mestečka.“ 

 

 

Obchodné meno uchádzača:    ................................................................ 

  

Adresa sídla alebo miesto podnikania uchádzača: ................................................................. 

 

IČO:       .................................................................. 

 

 

 

 

 

V .............................dňa ................................. 

 

Meno oprávnenej osoby: .................................... 

 

       ............................................................ 

       Podpis oprávnenej osoby a pečiatka uchádzača 

 

Cena za predmet zákazky bez DPH  

Výška DPH  

Cena za predmet zákazky s DPH  

Provízia v %  

Provízia v €  

SPOLU – cena celkom za celý 

predmet zákazky vrátane všetkých 

nákladov: 

 



Príloha č. 2: 

 
Zoznamom funkčných stravovacích zariadení na poskytnutie stravovacích služieb v meste 

Trenčín v zmysle „Výzvy na predloženie cenovej ponuky“: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. 

 

Názov prevádzky Ulica/číslo Kontaktná 

osoba 

Tel. č. 

kontaktnej 

osoby 

     

     

     
     

     

     

     


