
Výzva na predloženie ponúk 

 
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov – nákup stravných lístkov 

pre projekt „Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom“, ITMS: 27120130621 a pre projekt 
„Vytvorenie nových pracovných miest = cesta k sociálnej a pracovnej inklúzii v obci Lenartov“, 

ITMS: 27120230165 

 

Obec  Lenartov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade 

s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie ponuky na „Zabezpečenie stravy pre zamestnancov – nákup 

stravných lístkov“.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obec  Lenartov 

Zastúpený: Ing. Jana Bľandová – starostka obce 

Adresa: Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov  

IČO: 00322270 

DIČ:  2020623231 

e-mail: obeclenartov@lenartov.sk 

web: www.lenartov.sk 

 

2. Predmet zákazky: Dodanie tovarov  

3. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie stravy pre zamestnancov – nákup stravných lístkov 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre zamestnancov počas 12 mesiacov 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 1926 kusov. Nominálna hodnota jednej stravnej 

poukážky je stanovená na 3,15 €. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť v priebehu trvania 

zmluvy nominálnu hodnotu stravnej poukážky, pri zachovaní výšky nákladov (sprostredkovateľskej 

provízie, dopravných a ostatných režijných 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. 



 

5. Miesto poskytnutia služby:  Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  5 055,75 € bez DPH   

7. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky 

8. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.10.2015 od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

9. Financovanie zákazky: Zákazka bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu a z vlastných 

zdrojov prijímateľa NFP. 

10. Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

Ponuku v € bez DPH, vyčíslené DPH a cenu vrátane DPH, žiadame predložiť v písomnej (listinnej) 

forme, poštou alebo osobne, v zalepenej obálke označenej heslom „Stravné lístky, PONUKA – 

neotvárať!“ v lehote na predkladanie ponúk  

do 2.3.2015 do 14:00 hod. na adresu: 

Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov  

11. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH a cenu s DPH. (Uchádzač, 

ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní). 

 

Súčasťou ponuky žiadame predložiť doklad o oprávnení poskytnúť službu vo vzťahu k predmetu 

zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (postačuje fotokópia, alebo výpis z internetového 

registra).  

 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za dodávku tovaru v € spolu s DPH. 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 

V  Lenartove, dňa 22.2.2015 

S pozdravom 

 

          Ing. Jana Bľandová 

          starosta obce 


