
 

Výzva na predkladanie ponúk 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Na realizáciu aktivity: Vytvorenie nových pracovných miest pre znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie  
skupina výdavkov: Stravovanie  
názov položky: Stravné lístky 
v rámci projektu „Rozvoj zamestnanosti v spoločnosti SWEET REVELATION s.r.o.“  

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie  
Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti  
príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh 
práce s osobitným zreteľom na MRK  
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01  
ITMS kód Projektu: 27120230136  
 
1. Identifikačné údaje osoby podľa § 7 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“):  
Názov: SWEET REVELATION s.r.o. 

IČO: 44 659 873 

Sídlo:  
044 42 Košické Olšany 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Anna Kratochvílová,  
konateľka 
Telefón: 0905624571  
E-mail: sweetrevelation@centrum.sk  
 
2. Druh zákazky:  
Zákazka na dodanie stravných poukážok /  lístkov  
 
3. Predmet zákazky:  
Predmetom zákazky je realizácia aktivity:  
Vytvorenie nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie  
skupina výdavkov: Stravovanie  
názov položky: Stravné lístky 
v rámci projektu „Rozvoj zamestnanosti v spoločnosti SWEET REVELATION s.r.o.“  

 
4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:  
Hlavný slovník CPV:  
30199770-8  
 
5. Opis predmetu zákazky:  
Stravné poukážky /lístky 
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných poukážok /lístkov na zabezpečenie 
stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravovacích 
lístkov. Stravné poukážky/lístky musia mať ochranné prvky a prostredníctvom týchto 
stravných poukážok/lístkov sa bude možné stravovať vo vybraných zmluvných 
stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného 
nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového 



lístka, a to najmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou 
prevádzkou počas pracovného týždňa v čase najmä od 11:00 do 14:00 na území 
Slovenskej republiky. 
Nominálna hodnota stravnej poukážky/lístka je 4,00 €. 
Stravné poukážky/lístky musia byť označené logom uchádzača s označením nominálnej 
hodnoty, kalendárneho roku platnosti a zabezpečené minimálne  2 – mi bezpečnostnými  
prvkami. Stálosť použitého  papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných 
noriem SR a EÚ.  
Požadovaná platnosť stravných poukážok/lístkov je jeden kalendárny rok.  
Uchádzač zabezpečí primeranú rozlíšiteľnosť, ochranu pred zneužitím a jednoznačnosť 
výšky nominálnej hodnoty stravnej poukážky/lístka. 
 
6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky:  
1 144 ks stravných poukážok /lístkov v nominálnej hodnote 4,00 €  
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4710,13 €  

 
7. Spôsob určenia ceny:  
Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť uvedená v EUR bez DPH, 
matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s realizáciou predmetu zákazky.  
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.  
 
Nominálna 
hodnota  
stravnej 
poukážky v 
EUR 

Množstv
o 

Množstvo 
v nomináln
ej hodnote 
spolu 

Provízia 
v % 

Provízia za 
sprostredk
ovanie 
v EUR bez 
DPH spolu 

Spolu 
poplatky/ 
Administr./ 
spracovat. 
poplatok  
v EUR bez 
DPH 

Celková 
cena 
bez DPH 
za predmet 
zákazky 

Celková 
cena s DPH 
za predmet 
zákazky 

 
4,00 

 
1 144 
ks 

 
4576,00 

    
 

 

  
8. Doplňujúce informácie  
Uchádzač môže verejného obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu 
zákazky elektronickou poštou zasielanou na e-mailovú adresu         
sweetrevelation@centrum.sk.  
Verejný obstarávateľ bezodkladne, najneskôr však 24 hodín pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk, oznámi doplňujúce informácie všetkým záujemcom za predpokladu, 
že žiadosť o informácie bude verejnému obstarávateľovi doručená dostatočne vopred.  
 
9. Lehota plnenia:  
Lehota dodania predmetu zákazky je do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 
objednávky.  
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 145/2014-IZ-4.0/V v rámci projektu „Rozvoj zamestnanosti 
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v spoločnosti SWEET REVELATION s.r.o.“, Operačný program: Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia,  Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie: 2.2 Podpora 
vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie 
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK, Kód výzvy: OP 
ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, ITMS kód projektu: 27120230136, uzatvorenou s 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Implementačná agentúra 
pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
Verejný obstarávateľ preddavok neposkytne.   
 
11. Miesto dodania predmetu zákazky:  
SWEET REVELATION s.r.o., prevádzka Mlynská 25, 040 01 Košice. 

 
12. Podmienky účasti:  
1.Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

2. Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky ( kópia výpisu z 
obchodného, živnostenského alebo iného registra).  

3. Ponuka uchádzača musí obsahovať požadované doklady a riadne vyplnenú a 
podpísanú cenovú ponuku, informáciu, či je uchádzač platcom DPH.  
 
13. Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov:  
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie všetkých 
podmienok účasti v bode 12. tejto výzvy na predkladanie ponúk.  
 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky 
bez DPH.  

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu 
celkovú cenu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode č. 5. a 6. tejto 
výzvy na predkladanie ponúk.  

 
15. Lehota na predkladanie ponúk:  
Najneskôr do 09.03.2015 do 10:00 hod.  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť podľa Návratky, 
ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy, v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom 
obale s uvedením: 

- adresa verejného obstarávateľa 
- adresa uchádzača, 
- označenie: „Neotvárať – Stravné lístky“  

 
16. Miesto predloženia ponúk: 
Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky:  
Názov: SWEET REVELATION s.r.o. 

IČO: 44 659 873 
Prevádzka:  
Mlynská 25, 040 01 Košice 
 
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej prijatie.  
V prípade doručenia táto ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí byť doručená 
verejnému obstarávateľovi v stanovenom čase.   
Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené 
neotvorené.  
 



17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:  
Dňa 09.03.2015 o 11:00 hod.  
Miesto: Mlynská 25, 040 01 Košice  
 
 
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 30.04.2015.  
 
19. Typ právneho vzťahu:  
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru podľa ustanovení 
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.  
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  
 
20. Základné zmluvné podmienky:  
Predmet zmluvy: 
Dodanie stravných poukážok /lístkov na zabezpečenie stravovania zamestnancov 
objednávateľa prostredníctvom stravovacích lístkov. Stravné poukážky/lístky musia mať 
ochranné prvky a prostredníctvom týchto stravných poukážok/lístkov sa bude možné 
stravovať vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach dodávateľa s podávaním 
polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa 
vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka, a to najmä v reštauráciách alebo 
samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa v 
čase najmä od 11:00 do 14:00 na území Slovenskej republiky. 
Nominálna hodnota stravnej poukážky/lístka je 4,00 €. 
Stravné poukážky/lístky musia byť označené logom dodávateľa s označením nominálnej 
hodnoty, kalendárneho roku platnosti a zabezpečené minimálne  2 – mi bezpečnostnými  
prvkami. Stálosť použitého  papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných 
noriem SR a EÚ.  
Požadovaná platnosť stravných poukážok/lístkov je jeden kalendárny rok.  
Dodávateľ zabezpečí primeranú rozlíšiteľnosť, ochranu pred zneužitím a jednoznačnosť 
výšky nominálnej hodnoty stravnej poukážky/lístka. 
Lehota dodania: 
Do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.  
Miesto dodania: 
SWEET REVELATION s.r.o., prevádzka Mlynská 25, 040 01 Košice alebo prevádzka 

dodávateľa. 
Platobné podmienky: 
Bezhotovostný platobný styk. 
Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry dodávateľom. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zák. NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Sankcie: 
V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu zákazky, zaplatí dodávateľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny vrátane DPH 
nedodaného počtu stravných poukážok/lístkov za každý začatý deň omeškania. 
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má dodávateľ právo účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý 
aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry. 
 
 



Osobitné dojednania: 
1. Dodávateľ  sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávaným 

predmetom zákazky,  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy č. 145/2014-IZ-
4.O/V, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/ sú najmä: 
a. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ním poverené osoby. 
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi  poverené osoby. 
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho   dvora audítorov. 
f. Osoby prizvané orgánmi uvedené v bodoch a) – d) v súlade s príslušnými právnymi  
predpismi SR a EÚ. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona 
o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy č. 
145/2014-IZ-4.O/V. 

4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za dodávku predmetu 
zákazky, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu. 

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Dodávateľa 
kedykoľvek od podpisu Zmluvy č. 145/2014-IZ-4.O/V až do 31.08.2020. Uvedená doba 
sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 
a. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na 

pozemky a do iných priestorov Dodávateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu 
ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,  

b. požadovať od Dodávateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, , vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s dodávkou 
predmetu zákazky v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,  

c. odoberať aj mimo priestorov Dodávateľa originály dokladov, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 
informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 
zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 
nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d. vyžadovať od Dodávateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 
zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,  
f. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.  

7. Dodávateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu. Dodávateľ je zároveň povinný zaslať osobám 
oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin 
ich vzniku. 

 

 
 



Záverečné ustanovenia: 
Zmluva je platná podpísaním oboch zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 
 
21. Príloha: 
Návratka s ponukou 
 
 
V Košiciach, dňa 27.02.2015  
 
 
Ing. Anna Kratochvílová, konateľka ako osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu  

 
 
 
 

 
  



Príloha č. 1: Návratka 

 

PONUKA 
 
Obchodné meno uchádzača: .............................................................................................. 
 
Sídlo uchádzača: ................................................................................................................  
 
IČO uchádzača: .................................................................................................................  
 
Plátca DPH:.................................................................................................................. ...... 
 

Verejný obstarávateľ: SWEET REVELATION s.r.o., 044 42 Košické Olšany 
 
Predmet zákazky: Stravné poukážky/lístky 
 
Na realizáciu aktivity: Vytvorenie nových pracovných miest pre znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie  
skupina výdavkov: Stravovanie  
názov položky: Stravné lístky 
v rámci projektu „Rozvoj zamestnanosti v spoločnosti SWEET REVELATION s.r.o.“  

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie  
Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK  
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01  
ITMS kód Projektu: 27120230136 
 
Nomináln
a hodnota  
stravnej 
poukážky 
v EUR 

Množstv
o 

Množstvo 
v nomináln
ej hodnote 
spolu v 
EUR 

Provízia 
v % 

Provízia za 
sprostredk
ovanie 
v EUR bez 
DPH spolu 

Spolu 
poplatky/ 
Administr./ 
spracovat. 
poplatok  
v EUR bez 
DPH 

Celková 
cena 
bez DPH 
za predmet 
zákazky 

Celková 
cena s DPH 
za predmet 
zákazky 

 
4,00 

 
1 144 ks 

 
4576,00 

    
 

 

  
Súhlasím s podmienkami súťaže vrátane základných zmluvných podmienok, ktoré 
uviedol verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk na uvedený predmet 
zákazky. 
 
Lehota viazanosti ponuky: do 30.4.2015. 
 
V ......................................., dňa ..................... 
 
 
Meno oprávneného zástupcu uchádzača: .......................................................................... 
 
 
Podpis a pečiatka za uchádzača: ....................................................................................... 


