
                  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. 
Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
 

„Stravné lístky“ 
 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
IČO: 42118727  
Sídlo:  P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
Kontaktná osoba:  Bc. Zubčáková Miroslava  
Telefón:  038/532 67 50 
       038/522 19 11  
e-mail:  domovdochodcov.to@stonline.sk 
   
Internetová adresa:  - 

 
2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečiť stravné poukážky pre zamestnancov zariadenia „MÔJ 
DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany. 
  

3. Množstvo alebo rozsah predmetu 
a) Stravovacie lístky sú vo forme stravovacích poukážok vydávané podľa grafických návrhov 

uchádzačov zodpovedajúce všeobecným právnym predpisom na kvalitu a hygienu tlače a 
predpisom o ceninách. 
 

b) Stravovacie poukážky musia mať charakter platidla s ochrannými prvkami za teplú stravu 
a nákupu potravín v zmluvných organizáciách uchádzača. Musia ho prijímať všetky 
reštauračné zariadenia, závodné jedálne a predajne, s ktorými má uchádzač uzatvorenú 
zmluvu a logo uchádzača je umiestnené vo vstupoch stravovacích zariadení a predajní. 

 
c) Stravná poukážka musí byť platná celý rok a na konci roka bude vymeniteľná za nový 

stravný lístok. 
 

d) Nominálna hodnota stravnej poukážky je 3,-- € a množstvo odobratých stravných 
poukážok v mesiaci sa bude riadiť počtom zamestnancov, počtom dní v mesiaci, 
Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom fonde a pod. 
 

e) Stravovacie poukážky budú prijímané v označených stravovacích zariadeniach na celom 
území SR. 
 

f) Predpokladaný odber stravných poukážok je 2 700  ks za jeden rok počas trvania zmluvy. 
Presný počet odobratých stravných poukážok v mesiaci závisí od počtu zamestnancov a 



počtu pracovných dní v mesiaci. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť počet 
stravovacích poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy, ďalej v prípade 
potreby dodávateľ prispôsobí nominálnu hodnotu stravovacej poukážky požiadavkám 
objednávateľa. 
 

g) Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie podávanie, resp. 
zabezpečenie podávania jedného teplého hlavného jedla vrátane nealkoholického nápoja, 
pričom teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené hlavné jedlo, 
vegetariánske jedlo vrátane teplej polievky. Tieto služby zahŕňajú obsluhu zákazníkov 
sediacich pri stole, pulte alebo v boxe, služby spojené s podávaním jedál, v 
samoobslužných zariadeniach s poskytnutím miesta bez obsluhy. 
Zariadenia musia mať celoročnú prevádzku (s výnimkou celozávodných dovoleniek nie 
dlhších ako 21 dní) počas pracovného týždňa v časovom intervale od 11.00 hod do 15.00 
hod.     

     
4. Miesto dodania predmetu zákazky 

„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66 
 955 01 Topoľčany. 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: 55000000-0  
  

6. Predpokladaná cena 
8 100,-- EUR  

       
7.  Obsah ponuky 

a) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – dokladom 
o oprávnení podnikať (predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom zákazky) 
alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
 

b) Technická a odborná spôsobilosť:  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo 
odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom 
období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo 
podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období  je 
schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.  
 
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:  
§ 28 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 
tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov: ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak 
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak 
to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení 
Požaduje sa predloženie minimálne 3 referenčné listy s minimálnym rozpočtovým nákladom 
8.000,00 € na jednu zákazku alebo ekvivalent tejto hodnoty k € za uvedené obdobie.  
28 ods. 1 písm. l) bod 1. vzorky, opisy alebo fotografie 
 



Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení alebo 
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka 
nebude ďalej hodnotená.    
 

c) Nacenená celková cena (Príloha č. 1), 
d) Výška sprostredkovanej odmeny v %, 
e) Poplatok za doručenie a balné v  €. 

 
8. Predloženie ponuky 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:  
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 označenie ponuky:  NEOTVÁRAŤ     „Stravné lístky“  
 

b) lehota na predkladanie ponúk: 18. 10. 2013 do 12.00 h. 
c) otváranie obálok: 18. 10. 2013 o 12.30 h. 

           
 Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  

    
 
9. Trvanie zmluvy: 
      Jeden rok od podpisu zmluvy.  

 
10.  Kritérium na hodnotenie ponúk: 

 Najnižšia cena.   
  

11.  Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 
Miroslava Zubčáková 
Kontakt: 038/ 652 67 50  

           038/522 19 11  
 
12.   Ďalšie informácie   

Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým  
bude uzatvorený zmluvný vzťah.  

 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený výsledok 
poštou. Uchádzač, ktorý neuspel, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  
Bc. Miroslava Zubčáková 
Topoľčany, 15. 10. 2013 
 
 
 



PRÍLOHA Č. 1     PONUKA 

predložená  na predmet zákazky: 
 

Stravné lístky 
 

pre verejného obstarávateľa: 
 

„MÔJ DOMOV", Zriadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 
Predkladá uchádzač: 

 
Obchodný názov 
uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
upozorní): 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu 
uchádzača:  

 

Kontaktná osoba 
pre účely tohto 
verejného 
obstarávania: 

 

Kontakty: Štatutárneho zástupcu 
uchádzača 

Kontaktnej osoby 
uchádzača pre účely tohto 
verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

Fax:   

E-mail : 
Internetová adresa:   

 
 
V ......................., dňa ...................... 

                                                                                                                
                                                                                                               
        ................................................................... 

                                                                                                         ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 
             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 

 
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO                                                                                                              



NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 
Verejný obstarávateľ:  
„MÔJ DOMOV", Zriadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 
 
 
Predmet zákazky:  

Stravné lístky 
 

  
 
Uchádzač: ....................................................................................................................................... 
     (Obchodné meno a sídlo uchádzača) 
 
 
Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH .............................................................  
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky) 

 
 
 
 
 
Celková cena za predmet zákazky v € s DPH za 12 mesiacov 
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním 
predmetu zákazky) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
V .............................. dňa .................... 
 

         
                                                                                                       

          ................................................................... 
                                                                                                         (titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     
       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 

             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 
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