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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
IČO:  00161560
Boženy  Němcovej 1, 984 15 Lučenec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Lučenec
Kontaktná osoba: Judita Jašeková
Telefón: +421 474321072
Fax: +421 474333200
Email: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk; hospodarka@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.spsstavebnalc.edu.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  stredná škola
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Stravné lístky

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Lučenec
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom jedálnych kupónov dodávateľa pre
zamestnancov objednávateľa vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných dodávateľov, ktorí sú oprávnení tieto
služby poskytovať a priebežné (mesačné) dodanie jedálnych kupónov v požadovanej nominálnej hodnote na základe
objednávky na adresu objednávateľa v súlade s ustanovením § 152 ods.(2) Zákonníka práce. Objednávateľ si
vyhradzuje právo spresniť počet jedálnych kupónov podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy a dodávateľ
prispôsobí nominálnu hodnotu požiadavkám objednávateľa. Množstvo odobratých jedálnych kupónov sa môže meniť v
závislosti od počtu zamestnancov objednávateľa.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55300000-3 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

10 800 ks v nominálnej hodnote 3,00 Eur
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  27 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písmeno f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich
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splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač alebo záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť
doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie
podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  26.07.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  26.07.2013 09:30
Miesto :  Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építipari Szakkzépiskola, Boženy
Nemcovej 1, Lučenec
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otvorení ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo verejným obstarávateľom splnomocnenou uchádzačom na
jeho zastupovanie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

23.06.2013
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