Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:

Stravné lístky pre 5 pracovníkov a 1 tútora
zamestnancov

Skupina výdavkov

637014 Stravovanie

Postup obstarávania:

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2066 Z. z.

Názov projektu:

Tvorba pracovných miest pre
znevýhodnené osoby v obci Švedlár

Kód ITMS:

27120230161

Prijímateľ:

Obec Švedlár

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
Obec Švedlár
Sídlo:
Švedlár 87, 053 34 Švedlár
IČO:
00 329 681
DIČ:
2021259471
IČ DPH:
neplatca DPH
Zastúpený štatutárnym zástupcom: Vladimír Končík, starosta
Telefón:
053 41 720 28
Fax:
053 41 720 15
E-mail:
obec@svedlar.sk
2. Druh zákazky: poskytnutie služby
3. Postup obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Názov zákazky: Stravné lístky pre 5 pracovníkov a 1 tútora zamestnancov
5. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre 6
zamestnancov obce počas trvania projektu formou stravných poukážok, v súlade s
ustanovením § 152 Zákonníka práce. Stravné poukážky bude potrebné dodávať
podľa priebežných/mesačných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas
celého obdobia trvania zmluvy. Predpokladané množstvo stravných poukážok, ktorý
verejný obstarávateľ odoberie počas trvania zmluvy je 1 426 kusov. Nominálna
hodnota jednej stravnej poukážky je stanovená na 3,15 EUR. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo meniť v priebehu trvania zmluvy nominálnu hodnotu stravnej
poukážky, pri zachovaní výšky nákladov, ktoré uchádzač predloží v svojej ponuke.
Stravovacie služby zmluvných prevádzok musia zahŕňať podanie hlavného teplého
jedla vrátane vhodného nápoja v stravovacích zariadeniach, oprávnených poskytovať
stravovacie služby celoročne pri zaručení kvality podávaných jedál a nápojov a
vhodnosti prostredia pre konzumáciu v čase podávania obeda, t.j. minimálne medzi
11:00 hod. a 15:00 hod. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj prevádzky
predajne potravín, lahôdok a pod., v ktorých je možné zakúpenie potravinárskych
výrobkov. Predmet zákazky bude realizovaný v rámci projektu „Tvorba pracovných
miest pre znevýhodnené osoby v obci Švedlár“, kód ITMS: 27120230161 s miestom
realizácie projektu v obci Švedlár. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym
fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007-2013.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 497,90 EUR bez DPH.
7. Miesto dodania služby: Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár
8. Lehota dodania služby: do 15 dní od podpisu Objednávky.
9. Rozsah ponuky: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
10. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z ESF, štátneho

rozpočtu SR a z vlastných finančných prostriedkov obce Švedlár. Úhrada sa
uskutoční na základe predloženej faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu
verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo
dňa prevzatia stravných lístkov.
11. Typ zmluvného vzťahu: Výsledkom postupu verejného obstarávateľa bude
objednávka.
12. Podmienky účasti na verejnom obstarávaní: Úspešný uchádzač predloží
doklad, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá ponuku (kópiu
aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti resp. živnostenský list).
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia
cena s DPH za celý požadovaný predmet zákazky.
14. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 23.02.2015 do 12.00 hod.
15. Miesto na predkladanie ponúk: Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na
adresu verejného obstarávateľa poštou alebo osobne (uvedená v bode 1).
16. Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky: Uchádzač vloží
cenovú ponuku spracovanú na základe Prílohy č.1 na predmet obstarávania do
samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať – Stravné
lístky“. Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude
akceptovaná a vráti sa uchádzačovi neotvorená.
17. Vyhodnotenie ponúk: Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú
vyhodnocovať sa oznámi písomne výsledok vyhodnotenia ponúk.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: V prípade potreby vysvetliť údaje
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby uvedenej v bode 1.
Vo Švedlári, 12.02.2015

.............................................
Vladimír Končík
starosta

Príloha č. 1

Predmet zákazky: Stravné lístky pre 5 pracovníkov a 1 tútora zamestnancov
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená štatutárnym zástupcom:

Názov
položky

Stravné
lístky

Bližšia špecifikácia položky

Počet
lístkov v
ks

Stravné
lístky
pre
5
pracovníkov
a1
tútora
zamestnancov počas trvania
pracovného
úväzku
na
projekte.
Požadovaná
hodnota jedného stravného
lístka je 3,15 EUR.

1 426

Jednotkov
á cena za
1 lístok v
EUR

Cena
spolu za
lístky v
EUR

Pásmový
poplatok
s DPH v
EUR

Cena
celkom v
EUR

