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V   Ý   Z   V  A  

(na určenie predpokladanej hodnoty zákazky) 
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

poskytnutie služby  

„Stravovacie služby - stravné poukážky pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou“ 

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:                       Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Sídlo:                         Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou 
Zastúpený:                 Mgr. Bibiána Lancíková, riaditeľka  
IČO:                           37945114 
DIČ:                           2021931461 
IČ DPH:                     nie sme platcom DPH 
Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                 7000200821/8180 
IBAN:                       SK65 8180 0000 0070 0020 0821 
Tel.:                           057 4423718 
FAX:                         057 4880107 
E – mail:         cpppapvt@gmail.com 
www.poradnavt.sk  

(ďalej  „verejný obstarávateľ“) 
 

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgasvo@gmail.com   
 
Táto Výzva slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná 
hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača 
s najnižšou cenou na predloženie návrhu zmluvy v súlade s jeho ponukou a touto Výzvou 
 

2.  Typ  zmluvy:  Zmluva na dodanie stravovacích poukážok podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov  
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3.  Miesto dodania predmetu zákazky: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou. 

 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Názov zákazky: Stravovacie služby - stravné poukážky pre Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 

55300000-3 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou  v súlade 
s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce. Stravovanie bude zabezpečené formou stravovacích 
poukážok platných ako ekvivalentné platidlo v stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie 
poukážky uchádzača od 01.01.2022 do 31.12.2022.  
 
Predpokladaný počet dodaných stravných: 
V hodnote 5,00 € - 2 250,00 kusov, 
 
Zákazka bude realizovaná formou zasielania štvrťročných objednávok. Konkrétny počet stravovacích 
poukážok objednaných pre príslušné obdobie (štvrťrok) bude upravený podľa aktuálnej potreby 
v štvrťročnej objednávke verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač musí zároveň zabezpečiť 
dopravu stravovacích poukážok do miesta dodania t. j do sídla verejného obstarávateľa na adresu: 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 
Vranov nad Topľou  do 5 pracovných dní od ich objednania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo objednávania stravných poukážok aj formou elektronickej objednávky (e-mailom), faxom alebo 
telefonicky. Hodnota stravných poukážok sa môže meniť v závislosti od zmien a doplnení zák. č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a schváleného rozpočtu na príslušný rok. 
 
5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

6.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 01.01.2022 do 31.12.2022  

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 17.12.2021 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou) 

a osobne na tej istej adrese (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou, sekretariát) alebo elektronicky na e-mailovú 

adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (cpppapvt@gmail.com).   



Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou 
 Stravovacie služby - stravné poukážky pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 

Vranov nad Topľou  
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary 

Výzva na určenie PHZ 

 

Strana 3 z 5 
 

c) V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 

samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
 adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
 označenie heslom:  

„SL  VV  -   NEOTVÁRAŤ“ 

d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača.  

f) Preložená ponuka obsahuje: 

 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia 
(možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky). 

 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny 
podľa bodu 11 tejto výzvy) (možnosť použiť prílohu č. 1 tejto Výzvy) 

 Zoznam stravovacích zariadení na území okresu Vranov nad Topľou 

akceptujúcich stravovacie poukážky uchádzača. 

9.  Podmienky účasti: 

Nepožaduje sa. 
 

10.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy 

preddavok. Platba  bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po 

dodaní predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového 

dokladu verejnému obstarávateľovi. 

11.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

A. Najnižšia celková cena s  DPH za dodanie 1 kusa stravovacej poukážky vrátane 
sprostredkovateľského poplatku a doručenia do miesta dodania určená podľa bodu 11. písm. H. 
tejto Výzvy. 
B. V prípade, ak dvaja alebo viac uchádzačov ponúkne rovnakú cenu podľa bodu 11., písm. H. 

tejto Výzvy, úspešným uchádzačom bude ten, ktorý má na území na území okresu Vranov nad 

Topľou viac stravovacích zariadení akceptujúcich stravovacie poukážky uchádzača. Na základe 

tohto bodu uchádzači vo svojej ponuke uvedú zoznam stravovacích zariadení na území okresu 

Vranov nad Topľou akceptujúcich stravovacie poukážky uchádzača. V zozname uchádzač 
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uvedie názov a adresu stravovacieho zariadenia, meno, priezvisko a telefónne číslo osoby 

stravovacieho zariadenia oprávnenej na overenie údajov uvedených v tomto zozname. 

12.  Spôsob stanovenia ceny:  

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
F. Do ceny predmetu zákazky je potrebné započítať províziu uchádzača za dodanie stravných 
poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na zabezpečenie predmetu 
zákazky. 
H. Cena bude vypracovaná vo forme: 

Cena bude vypracovaná vo forme: 

1.A 
Nominálna hodnota 1 kusa stravovacej 
poukážky   

5,00 

2. A Výška sprostredkovateľského poplatku a 
doručenia do miesta dodania pre poukážku 

v %   

3.A Výška sprostredkovateľského poplatku a 
doručenia do miesta dodania pre poukážku  

v € bez 
DPH 

  

4.A 
Predajná cena 1 ks stravovacej poukážky 
vrátane sprostredkovateľského poplatku pre 
poukážku  

v € bez 
DPH 

  

5.A DPH pre poukážku  v €   
6.A Spolu s DPH pre poukážku v €   

  Počet stravných poukážok v hodnote 5,00 € kus 2 250,00 

  Cena za dodanie stravných poukážok bez DPH v €   

  DPH za dodanie stravných poukážok v €   

  Cena za dodanie stravných poukážok s DPH v €   

13.  Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 
 

14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 € bez DPH, verejný 
obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Úspešného 
uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Lehota na uzavretie zmluvy: do 31.12.2021. 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť 
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oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve 
o dielo v článku I.  

C. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 

Vranov nad Topľou, dňa 10.12.2021 

 

 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

Príloha   č. 1 Formulár ponuky 

č. 2 Návrh ceny 

  


