
 

         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. Ľubica Spišáková           

Telefónne číslo:  055/789 06 30 

e-mail:        lubica.spisakova@mckvp.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: 

Elektronické stravovacie karty 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

Hlavný slovník 

30237131-6 Elektronické karty  

30160000-8 Magnetické karty 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov MČ 

Košice-Sídlisko KVP v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch 

a potravinách prevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich elektronické 

stravovacie karty (ďalej len „karty“). 

 

K príslušným stravovacím kartám sa každý mesiac priradí príslušné množstvo objednaných 

stravovacích jednotiek objednaných podľa potrieb verejného obstarávateľa. 

 

Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením §152 ods.2 zákona č. 311/2001 

Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. . 

 

Nominálna hodnota stravovacej jednotky je 5,50 EUR/ks, predpokladaný celkový objem 

odobratých stravovacích jednotiek je 10 000 ks počas zmluvného obdobia. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku nominálnej hodnoty stravovacej jednotky 

v závislosti od finančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona 

č. 283/2022 Z. z. o cestovných náhradách  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE 

 

5. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

mailto:a@mckvp.sk


 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 55 000,00 EUR 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23  Košice 

 

8. Trvanie zmluvy:  od 1.1.2023 do 31.12.2023 

 

9. Spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách a v Návrhu na plnenie 

kritérií uchádzač uvedie:   

- cenu celkom v EUR bez DPH 

- sadzbu DPH 

- cenu celkom v EUR s DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom  EUR. 

Cenová ponuka musí byť komplexná a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s 

plnením predmetu zákazky. 

 

 

10. lehota na predkladanie ponúk: do 9.12.2022 do 12.00 hod.  

 

Ponuky sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy EVO 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html , na ponuky predložené iným spôsobom sa 

nebude prihliadať.    

Doklady a dokumenty u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom 

dokumente a následne naskenované, uložené do súboru .pdf a takto vložené do systému EVO. 

Verejný obstarávateľ nevyžaduje elektronický podpis týchto dokladov a dokumentov.   

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie: 

Uchádzač musí splniť podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie:  

- dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu alebo dodávať 

tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – overuje verejný obstarávateľ z dostupných 

zdrojov   

- čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha č. 2)  

 

12. Obsah ponuky: 

- Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1 

- Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f) – príloha č. 2   

- Návrh zmluvy   

- Zoznam reštauračných zariadení mimo potravinových reťazcov v meste Košice, ktoré 

akceptujú elektronické stravovacie karty 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

 

14. Elektronická aukcia: NIE 

 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html


15. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, 

ak budú neregulárne, alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného 

obstarávateľa. 

3) Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak: 

a) nebola predložená žiadna ponuka 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy 

4) Návody na používanie systému EVO  

     https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.  

                                               starosta 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 28.11.2022 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

