Stravovacie služby - stravné poukážky
Základná umelecká škola, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, Vranov nad Topľou
Podlimitná zákazka zadávaná postupom zadávania zákazky podľa §9, ods. 9 – služby
Správa o VO podľa §21

Správa o zákazke podľa §21, ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Základná umelecká škola, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880,
093 01 Vranov nad Topľou
Zákazka: Podlimitná zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na dodanie tovarov
Zatriedenie verejného obstarávateľa: Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č 25/2006 Z. z.
Postup verejného obstarávania: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predmet zákazky: Stravovacie služby - stravné poukážky
Verejný obstarávateľ:

a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej
dohody alebo dynamického nákupného systému:
Názov obstarávateľa: Základná umelecká škola
Sídlo obstarávateľa: Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Mgr. Zuzana Joneková, riaditeľka
IČO: 37873423
DIČ: 2021637904
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 1637268551/0200
Telefón: +421 574422302
E – mail: riaditelka@zus880.eu
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno d) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. Zuzana Joneková
Mobil: +421 918 817 539
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno d) zákona č 25/2006 Z. z.
Názov zákazky: Stravovacie služby - stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Základnej umeleckej školy 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 v priebehu 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy t. j. od 01.12.2013 do
30.11.2014. Predpokladaný počet dodaných stravných poukážok je 4 000,00 kusov počas trvania
zmluvného vzťahu (t. j. predpoklad je približne 380 kusov mesačne v mesiacoch školského roka
a približne 100 kusov mesačne cez prázdniny). Nominálna hodnota stravnej poukážky je 3,00 EUR.
Zákazka bude realizovaná formou zasielania objednávok mesačne alebo na obdobie viac mesiacov.
Konkrétny počet stravovacích poukážok objednaných pre príslušné obdobie (mesiac) bude upravený
podľa aktuálnej potreby v mesačnej objednávke verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač musí
zároveň zabezpečiť dopravu stravovacích poukážok do miesta dodania, do sídla verejného
obstarávateľa na adresu: Základná umelecká škola, Ulica Alexandra Dubčeka č. 880, 093 01
Vranov nad Topľou do 3 pracovných dní od ich objednania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo objednávania stravných poukážok aj formou elektronickej objednávky (e-mailom), faxom alebo
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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.
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 108,00 €.
b) Použitý postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie cenových ponúk - zákazka
zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na poskytnutie služby.
c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a
vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení:
Predbežné:
EÚ: neuplatňuje sa
UVO: neuplatňuje sa
Vyhlásenie:
EÚ: neuplatňuje sa
UVO: neuplatňuje sa
Výsledok:
EÚ: neuplatňuje sa
UVO: neuplatňuje sa.
d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Neuplatňuje sa.
e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neuplatňuje sa.
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Neuplatňuje sa.
g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo
rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
Identifikácia úspešného uchádzača:

LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 820

05 Bratislava 25, IČO: 31396674.
Návrh úspešného uchádzača na plnenie kritéria: 12 172,80 €
Odôvodnenie výberu: Vybraná najnižšia cena. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu.

Por. č.

Dodávateľ

Cena v €

Ďalšie údaje na

(obchodné meno, adresa
jeho sídla)
1.

LE CHEQUE DEJEUNER
s.r.o., Tomášikova 23/D,
820 05 Bratislava 25

Dátum a poznámka

vyhodnotenie
bez DPH

s DPH

–––––-

12 172,80
€

cenových ponúk
Najnižšia cena
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2.

Edenred Slovakia, s.r.o.,
Karadžičova 8, 820 15

––––––

12 374,40

Druhá cena v poradí

€

Bratislava

Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám: Neuplatňuje sa.
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Neuplatňuje sa.
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa §
108j ods. 1 písm. k): Neuplatňuje sa.
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Neuplatňuje sa.
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Neuplatňuje sa.
Vranov nad Topľou, dňa 25.11.2013

..................................................................
Mgr. Zuzana Joneková
riaditeľka

