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Výzva k predloženiu cenovej ponuky  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Obstarávateľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Prevádzka:  Strojárenská 3, 040 01 Košice 
Zastúpený: Ing. Ondrej  Bernát, štatutárny zástupca 
IČO: 42319269  
DIČ: 2023656833  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., číslo účtu: 3088584453/0200 
Kontaktná osoba: Ing. Mária Bystrá 
Mobil:  0948 96 16 96 
E-mail: marketing@kosiceregion.com  

 
v súlade s § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“) Vás  

 
v y z ý v a 

na predloženie cenovej ponuky na predmet 
„zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok“ 

pre svojich zamestnancov. 
 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 

2. Predmet zákazky 
Predmetom zákazky je priebežné dodanie stravovacích poukážok. 

 
3. Množstvo, hodnota a rozsah 

Predpokladaný počet objednaných stravných poukážok počas platnosti zmluvy predstavuje je nákup 
stravných poukážok pre min. 3 zamestnancov, v nominálnej hodnote 3,40 € za jednu poukážku 
v dvoch ročných objednávkach. Predpokladané množstvo stravovacích poukážok na jednu 
objednávku predstavuje cca. 200 ks. 
 

4. Miesto dodania stravovacích poukážok 
Adresa obstarávateľa určená v bode 1.  
 

5. Platobné a obchodné podmienky 
Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v eurách v 15 dňovej lehote 
splatnosti od doručenia faktúry poštou na adresu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia 
preddavkov na základe skutočne poskytnutých stravovacích poukážok. 
 

6. Trvanie zmluvy 
Doba neurčitá. 
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7. Predkladanie ponuky 

 
7.1 Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením, prípadne e-

mailom.  
7.2 Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:  

7.2.1 adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,  
7.2.2 adresu uchádzača,  
7.2.3 označenie heslom súťaže,  
7.2.4 údaje kontaktnej osoby zodpovednej za vytvorenie cenovej ponuky. 

7.3 Ponuku je potrebné doručiť, zaslať mailom najneskôr 25.07.2013 do 16:00. 
7.4 Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom, resp. podľa § 19 ods.3 zákona  

č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  
 

8. Platnosť ponuky  
 

Lehota viazanosti ponúk do 30.8. 2014. 
 

9. Predložená ponuka musí obsahovať: 
 

a) Doklad o oprávnení podnikať (poskytovať službu v predmete zákazky), originál alebo kópia. 
b) Zoznam zariadení v Košickom kraji akceptujúcich stravovacie poukážky. 
c) Cenu spracovanú podľa prílohy č. 1- Cena stravovacích poukážok  tejto výzvy. 
d) Vzorka ponúknutej poukážky.  
e)   Návrh zmluvy na zabezpečenie tovaru. 

 
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

 
10.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena za 1 ks stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,40 EUR. Cena stravovacej 
poukážky bude vrátane všetkých nákladov ako sú napr. sprostredkovateľská odmena, poštovné, 
balné, poistné, prepravné, manipulačné a pod. Úspešný uchádzač/ponuka bude ten, ktorý poskytne 
najnižšiu cenu za 1 ks stravného poukazu.  

10.2 V prípade rovnosti cien rozhodne počet stravovacích zariadení akceptujúcich stravovacie 
poukazy. 

10.3 Po vyhodnotení predložených cenových ponúk obstarávateľ e-mailom oznámi výsledok 
všetkým uchádzačom. 
 

11. Ďalšie informácie obstarávateľa:  
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré cenovo nebudú zodpovedať tzv. „reálnym 
priemerným cenám“ (príliš nízka cena ak nebude odôvodnená, resp. príliš vysoká cena).  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, alebo iné 
podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.  
 
V Košiciach dňa 16.07. 2014. 
 

 

 

mailto:info@kosiceregion.com


              
 

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, SLOVENSKO 
IČO: 42319269, DIČ: 2023656833, Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3088584453/0200 
E-mail: info@kosiceregion.com, Web: www.kosiceregion.com 

Príloha č.1 Cena stravovacích poukážok 

Stravná poukážka 1 ks - ..........................EUR, slovom ............................................................... 

Ďalšie poplatky na jednu objednávku (cca. 200 ks) v EUR 

............................................................................................................................................................ 

Celková suma jednej objednávky v EUR ..................................................................................... 

Podpis a pečiatka uchádzača 
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