
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY 

Institute   for   Labour   and   Family   Research 
ŽUPNÉ NÁMESTIE Č. 5-6 

812 41 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ Prieskum trhu 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej IVPR) 

Župné námestie 5-6 

812 41 Bratislava  

IČO: 308474 51 

 

2 Kontaktná osoba:   

RNDr. Helena Rašová 

Telefón: 02/20441407 

E-mail: helena.rasova@ivpr.gov.sk  

Internetová adresa: www.ivpr.gov.sk  

3. Názov predmetu zákazky:  

Nákup stravných lístkov pre potreby IVPR 

 

4. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: 

Hlavné mesto SR Bratislava, sídlo obstarávateľskej organizácie 

5. Stručný opis zákazky 

Predmetom zadávania zákazky je tovar – stravné poukážky v menovitej hodnote 3,80 € pre 

zamestnancov IVPR do konca roka 2014. 

6. Celkové množstvo, rozsah, špecifikácia : 

Rozsah a špecifikácia stravných lístkov: 

- stravné lístky musia byť opatrené prvkami proti falšovaniu, 

- lístky budú mať nominálnu hodnotu 3,80 €, 

- celkový predpokladaný počet stravných lístkov je 2.500 ks do konca roka 2014, 

- budú vydané a dodané na mesačnej báze vždy do posledného pracovného dňa v 

mesiaci na ďalší mesiac, 

- lístky, nevydané zamestnancom, bude možné vrátiť za dobropis za náklad, ktorý naň 

vynaložila obstarávateľská organizácia, a to do konca januára 2015, 

- budú použiteľné aspoň v 300 prevádzkach na území mesta Bratislavy, 

- na základe objednávky budú vydané a bezplatne doručené do 3 pracovných dní do 

sídla našej organizácie. 

8.Cena a spôsob určenia ceny 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
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 Cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou 

v bode 7 tejto Výzvy. 

 Pre predídenie akémukoľvek nedorozumeniu, cena, ktorú uchádzač ponúkne v tomto 

postupe verejného obstarávania, bude konečná cena za doručenie priebežne mesačne 

objednávaných stravných lístkov na adresu sídla obstarávateľskej organizácie v počte 

kusov 2.500. 

 Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa služby (adresa, telefón, e-

mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, kontaktná osoba s 

kontaktnými údajmi), musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, 

alebo v jeho mene.  

 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

 Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky. 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

neuvádza sa 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby 

Lehota dodania služby: október – december 2014 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. Ponuku 

uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, že sa hodnotí cena celkom (cena s DPH). Oznámenie o výsledku bude uchádzačom 

zaslané mailom. S úspešným uchádzačom sa uzatvorí zmluva. 

 12. Použije sa elektronická aukcia  

Nie 

13. Podmienky účasti   

 Uchádzač predloží cenovú ponuku (cena celkom s DPH) na predmet zákazky, ktorý je 

špecifikovaný v bode 7 tejto Výzvy. 

 Uchádzač predloží aktuálnu kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (výpis 

z obchodného registra, príp. Živnostenský list, na ktorom musí byť predmet 

podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie všetkých služieb, ktoré sú 

predmetom obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení poskytovať službu).  

 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

E-mailom na adresu: helena.rasova@ivpr.gov.sk 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 20.10.2014 do 10:00 hod na 

vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

15. Ostatné: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 

dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 

pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 
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 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 

pričom následne nebude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom ani zaslaná žiadna 

objednávka. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

zadávania zákazky. 

 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná predbežná objednávka podľa predloženej 

cenovej ponuky, pričom v referencii na ňu bude prebiehať operatívne objednávanie 

stravných lístkov.  

 Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. 
 


