
Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre*:

x

iné:

*Vyplniť x do príslušnej kolónky

Identifikácia osoby podľa §8 ods.1

Názov

Poštová adresa

Mesto

PSČ 811 04

IČO

Kontaktná osoba

tel.číslo

e-mail

www stránka obstarávateľa

Výzva na predkladanie cenových ponúk

02/ 209 222 50

ivana.gelhosova@saaic.sk

www.saaic.sk

Ivana Geľhošová

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

niektorých zákonov

zákazku, na ktorú sa uplatňujú ustanovenia zákona č 343/20158 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 

spoluprácu

Križkova 9

Bratislava

307 78 867
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Identifikácia zákazky

Názov zákazky:

Predmet zákazky:

Kód CPV:

Opis:

Lehota na predkladanie ponuky:

Spôsob predloženia ponuky*:

Typ zmluvy:

Jazyk ponuky:

Povinné údaje cenovej ponuky:

Merná jednotka ponuky:

Cena ponuky:

Komplexnosť ponuky:

Stravné lístky

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných 

poukážok

30199770-8 - Stravné poukážky                                          

60000000-8 - Dopravné služby

14.01.2021

* Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani 

dopĺňať.

Predmetom obstarávania je zabezpečenie stravovacích 

poukážok v nominálnej hodnote 5,50 € pre zamestnancov 

obstarávateľa. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v 

súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Celková cena stravovacej poukážky 

zahŕňa nominálnu hodnotu poukážky vrátane všetkých 

nákladov spojených s jej dodaním obstarávateľovi, t.j. 

sprostredkovateľská odmena, odplata, poštovné, balné a 

pod. Nominálna cena stravovacích poukážok sa môže meniť 

v závislosti od zmien právnych predpisov upravujúcich 

stravovanie zamestnancov. Miestom dodania predmetu 

zákazky je sídlo obstarávateľa. Plnenie sa bude realizovať na 

základe objednávok obstarávateľa.

 Cena celkom bez DPH v EUR, sadzba DPH a cena celkom 

vrátane DPH v EUR. Cena musí zahŕňať všetky náklady 

uchádzača súvisiace s predmetom zákazky. 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač 

predkladá ponuku na celý predmet zákazky.  

slovenský

rámcová zmluva

Pokyny pre zostavenie ponuky

Mernou jednotkou pre vyhodnotenie ponúk sú počty kusov 

stravných poukážok  

      osobne       I       poštou        I       e-mail 

-identifikačné údaje uchádzača 
- kontakt na osobu zastupujúcu uchádzača 
(telefón, e-mail) 
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S pozdravom                                                                          

Ing. Jozef Detko                                                          

výkonný riaditeľ 

Lehota na oznámenie víťaznej ponuky zo strany obstarávateľa je 10 pracovných dní od vyhodnotenia 

ponúk. V tomto termíne zodpovedný pracovník oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma, a 

neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijal. 

Ponuka musí obsahovať návrh plnenia zákazky a cenovú ponuku v členení podľa prílohy Výzvy.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť, ak ani jedna z 

predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám stanoveným v tejto výzve, zmenili sa okolnosti za ktorých 

bolo obstarávanie vyhlásené, ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania, 

alebo v prípade, ak nebude predložená ani jedna ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny v Eur s DPH (pre platcov DPH) a celkovej 

ceny pre neplatcov DPH. Zodpovedná osoba vymenovaná obstarávateľom po vyhodnotení splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky zoradí uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, podľa ceny od ponuky s 

najnižšou cenou po ponuku s najvyššou cenou. Ponuke s najnižšou cenou pridelí prvé miesto. Zodpovedná 

osoba vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ďalšie informácie obstarávateľa

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť doklad o oprávnení dodávať službu, ktorá je predmetom zákazky 

(neoverená kópia).  
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