Tekovská knižnica v Leviciach
Č. j.252/2013
Výzva
na predloženie cenovej ponuky na zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou
stravných poukážok

1. Identifikácie verejného obstarávateľa
Názov: Tekovská knižnica v Leviciach
IČO : 36102814
DIČ : 2021433458
Sídlo: A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
Zastúpená: Mgr. Jana Holubcová, štatutárny zástupca
Pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie : Jozefína Mrázová
Tel. : 0366312334
E-mail : ekonomicketklv@gmail.com
2. Predmet zákazky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
3. Druh zákazky:
Služby
4. 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 poskytovanie stravovacích
služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
55520000-1 Služby hromadného stravovania
6. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladaný počet stravných poukážok počas trvania zmluvy je cca 6 200 kusov
7. Predpokladaná hodnota zákazky
19 840,–€ s DPH
pri súčasnej nominálnej hodnote stravnej poukážky 3,20 € 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.

8. Miesto dodania predmetu zákazky:
A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
9. 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) počet a zoznam zmluvných prevádzok s možnosťou stravovania prostredníctvom
stravných poukážok v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na
poskytovanie stravovacích služieb akceptujúcich stravné poukážky uchádzača –
v meste Levice
c) 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 l dodávku – poštou,
kuriérom alebo inou formou, prípadne akékoľvek ďalšie finančné plnenie spojené
s plnením zmluvy)
8. Termín dodania predmetu zákazky:
Počas trvania zmluvy.
9. 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 1.1.2014
do 31.12.2014) vystavením objednávok priebežne na jednotlivé mesiace na dodanie
stravných poukážok.

10. Cenová ponuka
a/ V ponuke uvedená cena má byť stanovená v tvare: jednotková cena bez DPH,
DPH a cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
b/ Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej čitateľnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu.
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je určená do 5.12.2013 do 10,30 hod.
Ponuky doručené alebo predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú
verejným obstarávateľom prijaté.
Ponuky doručte v elektronickej podobe na uvedený kontaktný e-mail. Verejný obstarávateľ
akceptuje aj predloženie ponuky v listinnej podobe na uvedenú adresu Tekovskej knižnice
v Leviciach.

12.Vyhodnocovanie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 5.12.2013 o 13,00 hodine.
13. 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 l dodávku –
poštou, kuriérom alebo inou formou, prípadne akékoľvek ďalšie finančné plnenie
spojené s plnením zmluvy,
c) počet zmluvných prevádzok s možnosťou stravovania prostredníctvom stravných
poukážok v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na
poskytovanie stravovacích služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzča
v meste Levice,
d) lehota dodania stravných poukážok do miesta určenia verejného obstarávateľa od
prijatia objednávky v hodinách.
14. Informácia o výsledku:
Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený len úspešnému uchádzačovi.
Informácie o výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile verejného
obstarávateľa na jeho webovej stránke.
15. Použitie elektronickej aukcie:
nie
16. Ďalšie informácie:
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 predlženie ponuky

20. Dátum zverejnenia výzvy v profile: 25.11.2013
Termín zadania zákazky:
28.11.2013
Lehota na predkladanie ponúk:
05.12.2013 čas: 10,30 hod.

Mgr. Jana Holubcová
riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach

