Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Pevnostný rad č. 14 , 945 01 Komárno IČO : 42141451
____________________________________________________________________
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno ako verejný
obstarávateľ v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky
podľa § 7 ods. 1 písm. d)zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje

VÝZVU
na predkladanie ponúk
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo : Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno
V zastúpení : Mgr. Marta Matusová, riaditeľka
IČO : 42121451
telefón: 035 / 7731408
E-mail: cppp.kn@gmail.com
2. Predmet zákazky: Zákazka na dodanie služby .
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok( jedálny kupón, stravný
kupón, gastrolístok) je zabezpečenie náhradnej formy stravovania zamestnancov verejného
obstarávateľa v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na poskytovanie
stravovacích služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača.
CPV ( spoločný slovník verejného obstarávateľa):
Hlavný slovník: 55520000-1 Služby hromadného stravovania
3. Predpokladané množstvo alebo rozsah zákazky:
Predpokladaný počet stravných lístkov počas trvania zmluvy je cca 5 400 lístkov
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH : menej ako 20 000, Eur s DPH
( pri súčasnej nominálnej hodnote stravnej poukážky 3,20 Eur vrátane DPH). Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo nominálnu hodnotu stravných lístkov počas trvania zmluvy
určiť, meniť, a vyhradzuje si právo celkový počet stravných lístkov podľa potreby zmeniť.
4. Podmienky zmluvy:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok. Predmet obstarávania sa bude realizovať počas trvania
zmluvy ( na dobu určitú, na tri roky - do júla 2019 ) vystavením objednávok priebežne na
dodanie stravných poukážok.
5. Podmienky účasti:
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 poskytnutie
stravovacích služieb akceptujúcich stravné poukážky uchádzača - v meste Komárno) aktuálne
všeobecné obchodné podmienky a aktuálny cenník ( výška účtovnej provízie v € ,
resp. v percentách nominálnej hodnoty stravných lístkov, 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, príp. akékoľvek ďalšie
finančné plnenie spojené s plnením zmluvy)
6. Termín dodania predmetu zákazky: počas trvania zmluvy
7. Miesto, spôsob a lehota predloženia ponúk :
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou na adresu uvedenú v
bode 1, alebo elektronicky, na adresu cppp.kn@gmail.com
Lehota na predloženie ponuky : do 12. 08. 2016 do 10 : 00 hod.
8. Kritéria pre vyhodnotenie ponúk :
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií :
a) výška účtovnej provízie v € resp. v percentách nominálnej hodnoty stravných lístkov,
b) poplatok za spracovanie objednávky a vyhotovenie jednej faktúry, poplatok za doručenie
lístkov do sídla verejného obstarávateľa v € za jednu 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 poskytnutie stravovacích
služieb akceptujúcich stravné poukážky uchádzača - v meste Komárno
d) lehota dodania stravných poukážok uchádzača do miesta určenia verejného obstarávateľa
od prijatia objednávky v hodinách:
Ceny uvádzajte v zložení : cena bez DPH a cena s DPH .
V prípade, že uchádzať nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
9. Informácia o výsledku:
Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený len úspešnému uchádzačovi.
Informácie o výsledku verejného obstarávateľa budú zverejnené v profile verejného
obstarávateľa na jeho webovej stránke.
Kontaktná osoba : Mgr. Marta Matusová, riaditeľka
Dátum zverejnenie v profile verejného obstarávateľa : 01.08.2016

V Komárne, dňa 29.07.2016

Mgr. Marta Matusová
riaditeľka CPPPaP

