
 

TEKOVSKÁ KNIŽNICA V LEVICIACH 
Ul. A. Sládkoviča 2, 934  68 Levice 

 

Č. j.  298/2021 

 

 

 

Tekovská knižnica v Leviciach si Vás dovoľuje osloviť so žiadosťou o zaslanie 

cenovej ponuky za účelom predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 Zákona o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

ZVO) na predmet zákazky: 

 

 

„Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok“ 

 

Identifikácie verejného obstarávateľa  

 

Názov:  Tekovská knižnica v Leviciach  

IČO :   36102814  

DIČ :   2021433458  

Sídlo:   Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice  

Zastúpená: PhDr. Vlasta Kollárová, štatutárny zástupca  

Pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie : Tünde Trhanová 

Tel. : 036/6312334  

E-mail: tkekonomicke@kniznicalevice.sk 

 

 

Opis predmetu zákazky: 

 

Cieľom zadania zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných 

poukážok (stravovacia poukážka, jedálny kupón, stravný kupón, gastrolístok). Je to 

zabezpečenie náhradnej formy stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa 

v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na poskytnutie stravovacích 

služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača. 

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný slovník  

55520000-1 Služby hromadného stravovania  

30199770-8 Stravné poukážky  

 

Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaný počet stravných poukážok počas trvania zmluvy je 4 150 kusov 

 

Predpokladaná hodnota zákazky 

16 600,- EUR s DPH pri súčasnej nominálnej hodnote stravnej poukážky 4,00 € vrátane 

DPH). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nominálnu hodnotu stravných lístkov počas 

trvania zmluvy určiť, meniť, vyhradzuje si tiež právo celkový počet stravných lístkov podľa 

potreby zmeniť. 

 



Miesto realizácie predmetu zákazky: 

Tekovská knižnica v Leviciach, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice 

 
Cenové ponuky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: 

tkekonomicke@kniznicalevice.sk 

do 9.12.2021 do 8,30 hod.  

 

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť heslo: „stravné poukážky“ 

 

Cenovú ponuku uchádzača vypracovanú v zmysle zadania/špecifikácie predmetu zákazky 

s dátumom, pečiatkou a podpisom. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky ani do vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní  

Uchádzač predloží:  

a) doklad o oprávnení podnikať (originál alebo kópiu) v ktorom musí byť zapísaný  

predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky 

b) aktuálne všeobecné obchodné podmienky a aktuálny cenník (výška účtovanej 

provízie v €,  

resp. v percentách z nominálnej hodnoty stravných lístkov, poplatok za spracovanie 

objednávky a vyhodnotenie jednej faktúry, poplatok za doručenie stravných lístkov do sídla 

verejného obstarávateľa v € za 1 dodávku – poštou, kuriérom alebo inou formou, prípadne 

akékoľvek ďalšie finančné plnenie spojené s plneným zmluvy). 

 

Termín dodania predmetu zákazky:  

Počas trvania zmluvy.  

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia 

zálohovej platby. 

Predmet obstarávania sa bude realizovať počas trvania zmluvy na dobu určitú: 

 od 1.1.2022 do 31.12.2022 

 

Kritériá na hodnotenie ponúk  

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií:  

a) výška účtovanej provízie v €, resp. v percentách z nominálnej hodnoty stravných  

lístkov,  

b) poplatok za spracovanie objednávky a vyhotovenie jednej faktúry, poplatok za  

doručenie stravných lístkov do sídla verejného obstarávateľa v € za 1 dodávku –  

poštou, kuriérom alebo inou formou, prípadne akékoľvek ďalšie finančné plnenie  

spojené s plnením zmluvy,  

 

Informácia o výsledku:  

Výsledok verejného obstarávania zákazky Vám bude  oznámený.   

 

Použitie elektronickej aukcie:  NIE 

 

mailto:tkekonomicke@kniznicalevice.sk


Upozornenie: Tento prieskum trhu môže V I E S Ť  k uzavretiu zmluvného vzťahu. 

Vzhľadom na túto skutočnosť budú subjektom, ktoré predložili cenové ponuky, v prípade 

vyhodnotenia prieskumu trhu, oznamované výsledky vyhodnotenia prostredníctvom e-mailu.  

 

 Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 

doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 

Ďalšie informácie 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách.  

 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

- sadzba  DPH a výška  DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

 

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov budú vyjadrené v mene euro (€). Cena musí byť 

konečná a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy. 

Celková cena uvedená v ponuke je konečná a nemenná okrem prípadu, keď dôjde k úprave 

sadzby DPH. 

Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 

doručením ponuky. 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov:  

 ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky časti /ak ich požadujeme/  

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predloženie ponuky  

 

Ochrana osobných údajov: 

V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje 

fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných 

údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu 

verejného obstarávania. 

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v § 28 a nasl. zákona o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie 

aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených 

v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 



a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď 

ponuku  predkladá skupina dodávateľov. 
 

 

 

 

V Leviciach, dňa 1.12.2021 

 

S pozdravom  

 

 

 

 

 

PhDr. Vlasta Kollárová 

riaditeľka Tekovskej knižnice v 

Leviciach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


