
Č.: 20/00033    Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom  

Sídlo: Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18  Humenné 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Miroslav Veliký,  MPH,MHA 

IČO: 00611018 

DIČ: 2021166862 

Telefón: 057/775 2794   

e-mail: hn.ruvz@uvzsr.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Halušková, 057/775 2794 

e-mail: hn.ekonom@uvzsr.sk 

 

II. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov: Stravné poukáţky 

Kľúčové  slová: Stravné poukáţky v papierovej forme, dodanie stravných poukáţok 

CPV: 30199770-8 Stravné poukáţky, 60000000-8 Dopravné sluţby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar, Sluţba 

 

III. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky 

Zabezpečenie stravovania pre  zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných 

poukáţok. 

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 stravnej poukáţky 4,50 €/ 1 ks 

Predpokladané mnoţstvo odobratých stravných poukáţok:  14400 ks 

Technické vlastnosti: Stravná poukáţka obsahuje: názov a logo dodávateľa, ochranné prvky 

proti falšovaniu, nominálnu hodnotu stravnej poukáţky, rok platnosti stravnej poukáţky. 

 

IV. Osobitné požiadavky na plnenie 

Dodávateľ je povinný mať uzatvorené zmluvy minimálne so 100 zariadeniami na vyuţitie 

stravných poukáţok v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. 

V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáţe, ţe na relevantnom trhu existuje cena za 

rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ uţ 

preukázateľne v minulosti za takúto niţšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, 

pričom rozdiel medzi niţšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech 

ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takého 

plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi 

ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy s niţšou cenou. 

Dodávateľ nepostúpi pohľadávku z tohto zmluvného vzťahu inému subjektu bez 

predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Písomná zmluva o postúpení pohľadávky 

dodávateľa  inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je podľa § 39 

Občianskeho zákonníka neplatná. 
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Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané mnoţstvo stravných poukáţok riadne a včas do sídla 

objednávateľa, alebo na miesto určené v objednávke. 

Fakturácia sa bude uskutočňovať priebeţne za dodané mnoţstvo stravných poukáţok podľa 

čiastkových objednávok. 

Dodávka stravných poukáţok na základe tejto zmluvy bude prebiehať spôsobom objednávka 

– faktúra. Podanie objednávky na dodanie stravných poukáţok môţe objednávateľ zadať 

poštou alebo elektronicky. 

Celková cena za jednu stravnú poukáţku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej 

poukáţky v € a výškou provízie v € vrátene DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na štyri 

desatinné miesta. 

Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie sluţieb 

stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené 

s vyhotovením, dodaním stravných poukáţok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné 

náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky. 

Výška provízie je rozdiel medzi ponúkanou cenou uchádzača za jednu stravnú poukáţku 

a nominálnou hodnotou jednej stravnej poukáţky a vyjadruje sa v % nominálnej hodnoty 

stravnej poukáţky a je nemenná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. 

Celková cena na úhradu za dodané stravné poukáţky bude vo faktúre uvedená ako súčin 

počtu dodaných stravných poukáţok a celkovej ceny za stravnú poukáţku vypočítanej podľa 

predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve desatinné 

miesta. 

Dodávateľ nebude účtovať ţiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve. 

Objednávateľ má pre účel tejto zmluvy vyčlenené obmedzené mnoţstvo finančných 

prostriedkov a vyhradzuje si právo od tejto  zmluvy odstúpiť v prípade, ţe ponúkaná výška 

provízie bude vyššia ako1,3 %. 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe mnoţstvá odobratých stravných poukáţok sú len 

pravdepodobné a skutočne odobraté mnoţstvo závisí od potrieb objednávateľa. Zmluva 

zanikne uplynutím času, aj keby objednávateľ neodobral pravdepodobné minimálne 

mnoţstvo. 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe objednávateľ má právo poţadovať zmenu nominálnej hodnoty 

stravnej poukáţky počas trvania zmluvy, uvedením zmenenej výšky nominálnej hodnoty 

v objednávke. Dodávateľ je povinný zmenu akceptovať. Výška dohodnutej provízie určená v 

% sa zmenou nominálnej hodnoty poukáţky nemení. 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade 

porušenia niektorého záväzku prevzatého dodávateľom. 

Osobné postavenie: Dodávateľ predloţí kópiu dokladu o oprávnení podnikať. 

Ekonomické a finančné postavenie: nevyţaduje sa. 

Technická spôsobilosť: predloţiť zoznam prevádzok v okresoch Humenné, Snina 

a Medzilaborce, ktoré akceptujú stravné poukáţky uchádzača. 

 

Doba platnosti stravných poukáţok: do konca roka , v ktorom boli vydané. Poukáţky na XI. 

a XII. mesiac s platnosťou aj v ďalšom roku. 



Vrátenie nepouţitých stravných poukáţok: najneskôr do 31 dní po ukončení platnosti. 

Dodanie stravných  poukáţok: do 2 dní od doručenia objednávky 

Splatnosť faktúr: 14 dní 

 

V. Zmluvné podmienky 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Prešovský 

Okres: Humenné 

Lehota plnenia zmluvy: 01.03.2020 -28.02.2021 

Dodávané mnoţstvo: 14400 ks 

Maximálna výška zdrojov: 65 810,88 € vrátané DPH 

Druh všeobecných zmluvných podmienok: Komisionárska zmluva. 

Druh financovania: Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ 

 

VI. Kritériá ponuky 

 

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je najniţšia celková cena predmetu zákazky. 

Hodnotiace kritérium : Cena s DPH 

Váha: 100 

Ak bude najniţšia cena rovnaká u viacerých uchádzačov, rozhodujúcim kritériom na 

vyhodnotenie bude počet prevádzok v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce 

akceptujúcich stravné poukáţky uchádzača. 

 

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk 

Lehota, miesto a spôsob predloţenia ponuky: 

Lehota : 04.02.2020 do 12,00 hod 

Miesto: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku e-mailom, osobne alebo poštou na 

adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26.novembra 

1507/2, 066 18  Humenné. Takto doručené ponuky sa predkladajú v stanovenej lehote 

v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ –  STRAVNÉ POUKAŢKY“ 

 

VIII. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predloţených ponúk, ak sa 

zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaţ vyhlásila a nespĺňa poţiadavky verejného 

obstarávateľa. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predloţením ponuky znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. Po uplynutí lehoty na predloţenia ponuky nebude ponuka prijatá, ale 

bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 

Úspešného uchádzača vyzve na predloţenie návrhu zmluvy.  

Humenné,28.01.2020 

 

       Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH,MHA 

             regionálny hygienik a generálny tajomník SÚ 


