
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
podprahová zákazka na poskytnutie neprioritných služieb 

v zmysle §99 a prílohy č.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 
 

„Zabezpečenie stravných poukážok“ 
 

 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov:  SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 ÚČELOVÉ ZARIADENIE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE 
 
 
 Sídlo: Bernolákova č. 1, 811 07 Bratislava 1 
 Štatutárny zástupca:          prof. Ing. Vladimír Báleš , DrSc., rektor STU  
 Splnomocnený zástupca  
       na podpis zmluvy:             Ing.František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
       tel./fax:                              02/52496134, 0905916179 
 
       Bankové spojenie :           Štátna pokladnica 
       Číslo účtu :                        7000078344        
       IČO: 0397 687 
 
       Verejný obstarávateľ:        §6 ods.1 písm. d) zákona č.25/2006Z.z. 
       Kontaktná osoba obstarávateľa určená  pre styk s uchádzačmi:  
                                                 Ing. Beáta Havelková, tel. 0918664011, e-mail : beata.havelkova@stuba.sk                            
 
 
2. Typ zmluvy:                      Komisionárska zmluva podľa §577 a násl.Obchodného zákonníka. 
 
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV) : 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál. 
 

Opis predmetu obstarávania:  
                                                  Zabezpečenie stravných poukážok pre poskytovanie stravovacích služieb  

zamestnancom Účelových zariadení študentských domovov a jedální 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  rôznych  nominálnych hodnôt od 
2,90 €  a iných nominálnych hodnôt podľa požiadaviek a potrieb verejného 
obstarávateľa počas platnosti zmluvy.   

                                            
                                                                                            

4. Miesto dodania predmetu obstarávania:  
                                                 ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1  
 
 
 
 

mailto:beata.havelkova@stuba.sk
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5. Rozsah predmetu obstarávania:  
                                        Predpokladané celkové množstvo na celé zmluvné obdobie je  19 734 ks vo  

vstupnej nominálnej hodnote 2,90 €. Predpokladaná celková zmluvná cena bez 
DPH predstavuje 59 999 € na celé zmluvné obdobie. 

 
6. Možnosť predloženia ponuky:  
                                                 Ponuku je možné predložiť iba na celý predmet zákazky. 
 
7. Variantné riešenie:           Neumožňuje sa. 
 
8. Trvanie zmluvy:          
 12 mesiacov od uzatvorenia komisionárskej zmluvy resp. do vyčerpania 

finančného limitu 59 999 € za celé zmluvné obdobie v zmysle ustanovenia 
zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. §4 ods. 4 písm.a).  

 
9. Poskytovanie súťažných podkladov: 
 Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať u kontaktnej osobe na adrese 

uvedenej v bode 1 na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo 
osobne resp. elektronicky v zmysle §17 a §18 zák.č.25/2006Z.z. o verejnom 
obstarávaní. Žiadosť realizovaná elektronickým prenosom musí zaručovať 
splnenie požiadavky na elektronický  podpis. 

 
       Súťažné podklady sa budú vydávať:  
                                                  V pracovných dňoch od 28.05. 2009 do 03.06. 2009 . 
                                                  V pracovnom čase od 9.00hod. do 14.00hod. 
 
       Spôsob prevzatia :      Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou na základe predloženej písomnej  

žiadosti záujemcu. 
 

10. Úhrada za súťažné podklady :  
                                                  Nevyžaduje sa. 
 
11. Lehota na predloženie ponúk:                                                                                                
 17.06.2009 do 10 00 hod.  
 
       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :  
                                                 Adresa  verejného  obstarávateľa  uvedená  v  bode  1.    
 
       Jazyk ponuky :                Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.          
                            
12. Otváranie  ponúk: 

17.06.2009 o 13 00 hod. na adrese uvedenej v bode 1, druhé poschodie, blok 
„D“, zasadačka č. 2. 

 
13. Podmienky financovania :  

Objednávateľ vykoná úhradu dodávateľovi za stravné poukážky až po jeho 
prevzatí bankovým prevodom na základe faktúry a potvrdeného dodacieho 
listu. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. 
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14. Podmienky účasti uchádzačov: 
 

• Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukáže uchádzač predložením: 
a) dokladu podľa §26 ods.2, písm.e) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia). Uchádzač 
zapísaný v zozname podnikateľov môže splnenie podmienok účasti, 
týkajúce sa osobného postavenia, nahradiť potvrdeným dokladom 
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou 
(overená kópia). Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, požadované 
doklady predloží každý člen skupiny samostatne. 

b) čestným vyhlásením, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo 
nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine 
svojho sídla. 

• Finančné a ekonomické postavenie podľa §27 ods.1 písm.a) zákona 
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže vyjadrením banky 
alebo pobočky zahraničnej  banky o schopnosti plniť finančné záväzky . 

• Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §28 ods.1, zákona č.25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením zoznamu 
poskytnutých služieb za predchádzajúce dva roky s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov (minimálne tri refencie v každom roku v minimálnej 
výške 1 200 000 Sk bez DPH potvrdené zmluvným partnerom). 

 
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej 

ponuky.  
Kritéria na hodnotenie : 

• celková cena za predpokladané množstvo stravných poukážok na celé 
zmluvné obdobie t.j. nominálna hodnota stravnej poukážky a celkové 
obstarávacie náklady (vrátane tlače, balenia, dopravy , sprostredkovateľskej 
odmeny a všetkých ostatných nákladov súvisiacich so zabezpečením 
a dodávkou stravných poukážok ) - relatívna váha predstavuje maximálne 99%, 

• celkový počet stravovacích zariadení , s ktorými má uchádzač uzatvorené 
platné zmluvy; sú v prevádzke ; v ktorých je uchádzač schopný zabezpečiť 
podávanie teplých hlavných jedál vrátane polievky , nealkoholického nápoja a 
nachádzajú sa v blízkosti pracovísk ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave bližšie 
uvedených v súťažných podkladoch-relatívna váha predstavuje maximálne 1%. 

 
                                                                                                 

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.07.2009 
 
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : 
                     
      Podmienky súťaže:            

• ponuku môže predložiť len záujemca, ktorý si vyžiadal súťažné podklady 
a ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady, 

• ak úspešný uchádzač v priebehu plnenia zmluvného záväzku stratí schopnosť 
plniť zmluvný záväzok, verejný   obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom ,   
ktorého   ponuka   bola  najlepšie hodnotená z neúspešných uchádzačov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak 
neprijateľná pre verejného obstarávateľa.  
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Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade ak zistí, že vo svojej ponuke 
uviedol nepravdivé údaje, týkajúce sa počtu stravovacích zariadení.  

 
 
      Dôvody na zrušenie súťaže :  
 
      Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov : 

• nebude predložená ani jedna ponuka, 
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

  
 
 
 
 

  
Bratislava  25.05.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   Ing. Beáta Havelková-reg.číslo G1841-512-2004         Ing. František Hulík 
   odborne spôsobilá osoba zodpovedná za verejné          riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
       obstarávanie v obstarávateľskej organizácii    
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