GYMNÁZIUM, POŠTOVÁ 9, KOŠICE
Poštová 9, 042 52 Košice

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Gymnázium, Poštová 9, Košice (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ,,ZVO“) zadáva zákazku na
dodávku tovaru a poskytnutie služby postupom zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117
ZVO.
I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov a sídlo školy: Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, 042 52 Košice
IČO:
00160997
Štatutárny orgán:
Mgr. Otto Révész, riaditeľ školy
Kontaktná osoba:
Mgr. Radka Tkáčiková, Adriana Marková
e-mail:
tkacikova@gympos.sk
Telefón:
055/6224917
Webové sídlo:
www.gympos.sk
II. Predmet zákazky
„Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov na rok 2021 “
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby
Hlavný predmet podľa slovníka verejného obstarávania:
30199770-8 - Stravné poukážky
30237131-6 - Elektronické karty
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
III. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Gymnázia, Poštová 9, Košice
(obdobie 4-12/2021) prostredníctvom elektronických stravovacích kariet v rozsahu podľa
špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek 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.
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky.
IV. Typ zmluvy, trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Rámcová dohoda podľa § 269 ods. 2 a primerane ustanovenia § 409 a nasledujúcich zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.
V. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len ,,PHZ“)
34 785,59 EUR
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Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 ZVO, na základe prieskumu trhu.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, pričom nie je možné predkladať
variantné riešenie.
VI. Financovanie predmetu zákazky, obchodné a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša
uchádzač.
VII. Spôsob určenia ceny
1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len
na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena
bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie:
• navrhovaná celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH,
• cena DPH (sadzba v %) v EUR,
• navrhovaná celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.
VIII. Podmienky účasti
Osobné postavenie
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona ZVO – musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač
nemusí
predkladať v ponuke doklad o oprávnení, ktorý
zodpovedá
predmetu zákazky v
súlade s prvou
vetou, túto
skutočnosť
si
overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. f) zákona ZVO.
Plnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona ZVO uchádzač preukáže
doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.
Ekonomické a finančné postavenie
Neuplatňuje sa
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Neuplatňuje sa
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Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5: Verejný obstarávateľ určenou
podmienkou účasti zabezpečuje kvalitné dodanie predmetu zákazky v súlade s platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k určeným požiadavkám na predmet zákazky.
Kritérium na vyhodnocovanie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
• Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková
zmluvná cena za uskutočnenie predmetu zákazky v rozsahu definovanom v prílohe č. 1
výzvy.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Cenové
ponuky
sa
budú
vyhodnocovať
podľa
kritéria
na
vyhodnocovanie ponúk. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa kritéria na vyhodnocovanie cenových
ponúk. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v
EUR s DPH.
Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu celkovú
cenu za predmet zákazky v EUR s DPH, atď.
Lehota na predkladanie cenových ponúk
Ponuka musí byť doručená najneskôr 31.marca 2021 do 09:00 h
Lehota viazanosti cenových ponúk
31.05.2021
Miesto predkladania cenových ponúk
Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice
Spôsob predloženia cenových ponúk
Ponuku je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne na adresu verejného
obstarávateľa alebo elektronicky v lehote na predkladanie ponúk.
1. V prípade doručenia prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne na adresu
verejného obstarávateľa je potrebné cenovú ponuku doručiť v nepriehľadnom uzavretom
obale s uvedením obchodného mena, identifikačného čísla organizácie a sídla podnikania
uchádzača.
Obal ponuky musí byť označený „CENOVÁ PONUKA - Elektronické stravovacie karty pre
zamestnancov na rok 2021 “ a formulkou „NEOTVÁRAŤ“ .
Cenovú ponuku osobne na adresu verejného obstarávateľa môže uchádzač predložiť v lehote
predkladania cenových ponúk v pracovných dňoch v čase od 07.00 h do 12.00 h. Verejný
obstarávateľ o takomto doručení spíše potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, v ktorom sa
uvedie dátum, čas a miesto prevzatia cenovej ponuky.
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V prípade, ak bude cenová ponuka predložená prostredníctvom pošty alebo iného
doručovateľa, je rozhodujúci termín doručenia cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi.
2. V prípade elektronického doručenia je potrebné v predmete mailu uviesť ,,CENOVÁ
PONUKA - Elektronické
stravovacie
karty
pre
zamestnancov
na
rok
2021 “ a formulkou „NEOTVÁRAŤ“ s textáciou, v ktorej bude uvedené obchodné meno
uchádzača, identifikačné číslo organizácie a sídlo podnikania uchádzača. Obsah ponuky
v zmysle bodu IX. bodu tejto výzvy bude tvoriť prílohy mailu.
Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa je max. 10MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť
odosielanej pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť
ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným
spôsobom upozorniť.
Mailová adresa pre elektronické doručenie: tkacikova@gympos.sk.
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti
odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy.
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.
IX. Obsah ponuky uchádzača
1. Vypracovaná cenová ponuka (príloha č. 1 tejto výzvy: Opis predmetu zákazky - špecifikácia)
2. Čestné vyhlásenie uchádzača
3. Návrh na plnenie kritérií
Vypracovaný návrh na plnenie kritérií, cenová ponuka (príloha č.1 - Opis predmetu zákazky –
špecifikácia) a čestné vyhlásenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá
je oprávnená zastupovať uchádzača na základe dokladu, ktorého kópia musí byť súčasťou ponuky.
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu IX. tejto výzvy a nebude
možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
X. Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk sa uskutoční dňa 31. marca 2021 o 10.00 h
v hospodárskej kancelárii verejného obstarávateľa komisiou menovanou štatutárnym orgánom
verejného obstarávateľa.
Cenové ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnocovanie ponúk.
Poradie uchádzačov sa zostaví podľa kritéria na vyhodnocovanie cenových ponúk.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR
s DPH.
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Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu celkovú
cenu za predmet zákazky v EUR s DPH, atď.
XI. Ďalšie informácie
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v listinnej
podobe alebo e-mailom.
S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda na plnenie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku na predmet zákazky
v prípade, ak cenová ponuka presiahne rozpočtové možnosti verejného obstarávateľa a ak nastanú
okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neuzavrie zmluvu s verejným
obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý
alebo tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť proces verejného obstarávania v prípade, že nastanú skutočnosti
uvedené v § 57 ZVO.
Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 23. marec 2021
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky - špecifikácia (podklad pre vypracovanie cenovej ponuky)
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií
Podpísané v.r.
Mgr. Otto Révész
Riaditeľ školy
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