
 

         Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

 

 
 

 

Výzva na  predloženie cenovej ponuky zákazky  
 

(podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

Sídlo organizácie:  Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

IČO:    00691089 

Štatutárny orgán:  Mgr. Ladislav Lörinc, starosta MČ 

Kontaktná osoba:  Ing. Jana Timková           

Telefónne číslo:  055/789 06 34 

e-mail:        jana.timkova@mckvp.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: 

Stravné poukážky 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

30199770 – 8 stravné poukážky (tovar) 

600000008 – dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

64100000-7 – poštové a doručovateľské služby 

 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných 

poukážok v stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážky úspešného uchádzača na 

obdobie 12 mesiacov. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením §152 

ods.2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Počas platnosti 

zmluvy je dodávateľ povinný mať uzatvorené zmluvy na využitie stravných poukážok s minimálne 

20 zariadeniami v meste Košice. 

 

Nominálna hodnota stravnej poukážky je 4,00 € / ks, predpokladaný celkový objem je 11 250 ks 

počas zmluvného obdobia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť nominálnu hodnotu 

stravných poukážok.  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE 

 

5. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 

040 23  Košice 

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania : 1.7.2020 – 30.6.2021 

mailto:a@mckvp.sk


8. Spôsob určenia ceny : 

Cena tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte 

- ako cena celkom bez DPH 

- výška a sadzba DPH 

- cena celkom vrátane DPH 

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania, vrátane 

dopravnej služby a poštových – doručovateľských služieb. 

 

9. Osobitné požiadavky na plnenie 

Dodávateľ dodá objednané množstvo stravných poukážok na miesto dodania podľa objednávky. 

Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za objednané a dodané množstvo stravných 

poukážok podľa čiastkových objednávok. Faktúra bude súčasťou dodávky stravných poukážok. 

Stravná poukážka musí obsahovať : názov a logo dodávateľa, ochranné prvky proti falšovaniu, 

rok platnosti stravnej poukážky, nominálnu hodnotu stravnej poukážky, číselný resp. čiarový 

kód.  

 

10. Obsah a forma ponuky: 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady: 

a) Neoverenú kópiu oprávnenia poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a na ktoré sa  

predkladá cenová ponuka, prípadne internetový odkaz na uvedené doklady   

b) Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

c) Zoznam prevádzok v meste Košice, ktoré akceptujú stravné poukážky uchádzača 

      d) Cenovú ponuku - príloha č. 1  

 

11. Lehota na doručenie cenovej ponuky :  22.5.2020 do 12.00 hod  

Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 

Miestny úrad Mestskej časti, Košice – Sídlisko KVP 

Trieda KVP 1 

040 23 Košice 

Obal ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa, 

- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo), 

- označenie heslom: ,,Stravná poukážka“ 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do 

podateľne verejného obstarávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje deň doručenia verejnému 

obstarávateľovi.  

Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná štatutárom uchádzača.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk. 

 

 

 

 

 

 

                 Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. 

                                      starosta 

  
 

 

V Košiciach dňa 13.05.2020 


