
BANS BANSKOBYSTRICKÝ Stredná zdravotnícka škola
SAMO SAMOSPRÁVNY KRAJ Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(zákazka podľa § 9 ods. 9)

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov: Stredná zdravotnícka škola
IČO: 00607053
Sídlo:

Obec (mesto): Banská Bystrica
Ulica: Tajovského
Číslo: 24
PSČ: 974 29

V zastúpení: PaedDr. Michal Straka, riaditeľ školy
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Oslancová

Telefón: 048/472 4311, 0918 493 028
Fax: 048/472 4343
Elektron. pošta: skola@szsbb.eu
Internet. adresa: www.szsbb.eu

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY:
- Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok.
- Jednoduchá zákazka na poskytnutie služby zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa
v zmluvných stravovacích zariadeniach, ktoré sú oprávnené na poskytovanie stravovacích
služieb, prostredníctvom stravných poukážok s ochrannými prvkami. Stravné poukážky budú
slúžiť najmä na odber teplého jedla. Výška nominálnej hodnoty stravnej poukážky je
stanovená v hodnote 3,00 EUR. Celkový predpokladaný počet stravných poukážok počas
trvania zmluvy je cca 6 450. Súčasťou predmetnej služby bude aj doručenie stravných
poukážok do sídla verejného obstarávateľa, a to do 2 pracovných dní odo dňa odoslania
objednávky (mailom, faxom).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy upraviť nominálnu hodnotu
stravovacej poukážky. Predpokladané mesačne odobraté množstvo je cca 530 ks poukážok.
Počet požadovaných stravných poukážok sa bude upravovať mesačne do vyčerpania
finančného limitu určeného pre túto zákazku, t. j. do vyčerpania čiastky 19 540,00 EUR bez
DPH.

4. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29  Banská Bystrica



5. ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Rozsah predmetu zákazky: uvedený v bode 3. Opis predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19 540,00 EUR

6. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: nie

7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: nie
Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy: júl – august 2014. Zmluva sa uzatvára na 1
kalendárny rok, t. j. na 12 po sebe idúcich mesiacov počas rokov 2014 a 2015 od dátumu
uzatvorenia zmluvy.

9. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
- Zákazka bude financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu.
- Výsledkom súťaže bude zmluva uzatvorená medzi úspešným uchádzačom a verejným

obstarávateľom.
- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zákazky.
- Úhrada bude realizovaná mesačne, bezhotovostným spôsobom na základe faktúry doručenej

najskôr v deň doručenia predmetu zákazky, pričom požadovaná splatnosť faktúry: min. 21
dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu o oprávnení poskytovať
službu, ktorá je predmetom zákazky a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo
ich úradne overených kópií.

11. OBSAH PONUKY:
Písomne vyhotovená ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) cenovú ponuku na celý predpokladaný predmet zákazky,
b) doklady podľa bodu č. 10 tejto výzvy,
c) návrh zmluvy, v ktorom zohľadní opis predmetu zákazky, obchodné podmienky dodania

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

12. KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY:
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

13. JAZYK PONUKY:
Ponuka vrátane dokladov a všetkých predložených dokumentov musí byť vyhotovená
v štátnom jazyku.

14. SPÔSOB URČENIA CENY:
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa

§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- uchádzačom navrhovaná ponuková cena bude vyjadrená v EUR,
- ak uchádzač :

- je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú
cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,



- nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní,

- navrhovaná cena bude zároveň stanovená za komplexné poskytovanie služby podľa
opisu predmetu zákazky  nasledovne:

1.Výška odmeny za poskytovanie služby podľa opisu zákazky vyjadrená v %
z celkového finančného objemu odobraných (fakturovaných) stravných
poukážok na základe každej samostatnej objednávky.

2.Cena celkom v EUR počas trvania zmluvy – predpoklad za dodanie 6 450 ks
stravných poukážok vrátane ceny za službu (provízie).

15. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK:
Najnižšia CENA

- Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková cena v EUR vrátane DPH na
kompletný predmet zákazky, t. j. dodanie predpokladaného počtu stravovacích
poukážok podľa opisu zákazky (6 450 ks) vrátane odmeny poskytovateľa (výška
provízie) za poskytované služby.

- Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou cenou v
EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky pri dodržaní minimálnych
požiadaviek uvedených v bode 3. Opis predmetu zákazky bude pre verejného
obstarávateľa najvýhodnejšou ponukou.

16. PREDLOŽENIE PONÚK:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v samostatnom uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača alebo miesta podnikania s označením jednoduchej zákazky:

„Stravovacie poukážky“
NEOTVÁRAŤ!

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Názov: Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Tajovského 24, 974 29  Banská Bystrica
Miestnosť: sekretariát riaditeľa školy na prízemí budovy školy

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 16. 06. 2014 o 10.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Na predloženie ponuky sme súbežne vyzvali aj iných dodávateľov.
Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami verejného
obstarávateľa stanovenými v tejto výzve.
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 16. 06. 2014 o 12.00 hod.
v kancelárii riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, Banská Bystrica.
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok všetkým uchádzačom (písomne alebo telefonicky).
Výsledkom súťaže bude zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti
ponúk. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

18. VYHRADENIE PRÁVA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásil,



b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky, resp. predložené ponuky
nebudú spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Následne bude
použitý postup zadávania zákazky zrušený.

19. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK: 30. 09. 2014

PaedDr. Michal Straka
riaditeľ školy

V Banskej Bystrici, 30. 05. 2014


