
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,(CPPPaP) 

I. Houdeka 2351  034 01 Ružomberok 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY- 

  

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)  na „Stravovanie 

zamestnancov CPPPaP Ružomberok“ . 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

                                  I. Houdeka 2351   034 01 Ružomberok 

Sídlo organizácie:     I. Houdeka 2351   034 01 Ružomberok 

Zastúpený: Mgr. Jozef Novák, riaditeľ CPPPaP Ružomberok 

IČO: 37901796 

DIČ: 2021718072 

Telefón:  044/4342634 

Internetová stránka: www.ppprk.sk 

 

Kontaktná osoba: Ľuba Tkáčiková 

Email: cpppap@ppprk.sk 

Telefón: 044/4342634 

 

 

2. Typ zmluvy  

Zmluva o poskytovaní stravovania  

 

 

3. Názov predmetu obstarávania: 

Zabezpečenie hromadného stravovania zamestnancov CPPPaP Ružomberok formou 

stravných lístkov v stravovacom zariadení. 

 

 

4. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 

55523100-3  Školské stravovanie 

 

 

5. Opis predmetu obstarávania: 

 

Zabezpečenie hromadného poskytovania stravovania v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka 

práce v počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek verejného obstarávateľa formou 

akceptovaných stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov CPPPaP Ružomberok. 

Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie podávanie jedného teplého 

hlavného jedla, pričom teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené hlavné 

jedlo vrátane teplej polievky. 

 

 

mailto:cpppap@ppprk.sk


Doba poskytovania služieb stravovania v trvaní školského roka september 2014 – jún 2015. 

6. Predpokladaná cena zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky – hodnota stravnej jednotky: 

 

- pre zamestnancov CPPPaP Ružomberok  =  2,50 EUR s DPH 

 

Celková cena zákazky bude závisieť od počtu zamestnancov CPPPaP Ružomberok, ktorí 

budú mať záujem o stravovanie. 

 

7. Termín dodania predmetu zákazky:  

 počas trvania zmluvy  

 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí pre splnenie podmienok tohto obstarávania predložiť doklad deklarujúci 

oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom obstarávania. 

 

9. Podmienky financovania: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Predmet  

zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne dodávateľovi 

mesačne, podľa odberu stravných lístkov obstarávateľom. 

 

10. Lehota a spôsob na predkladanie ponúk: 

      -  lehota na predkladanie ponúk je do: 15.7.2014, 12:00 hod.  

      -  ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,  

         alebo elektronicky na adresu: cpppap@ppprk.sk 

 

 

  11. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

        1.  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a komplexnosť stravovacích služieb 

        2.  Časová dostupnosť stravovacieho zariadenia – do 5 minút pešej chôdze od  

             CPPPaP Ružomberok. 

 

   

 12. Informácia o výsledku: 
       Výsledok verejného obstarávania bude oznámený len úspešnému uchádzačovi. 

        Informácie o výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile verejného 

        obstarávateľa na jeho webovom sídle. 

 

          

          Kontaktná osoba: Ľuba Tkáčiková, ekonomický pracovník  

          Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa: 3.7.2014   

 

          V Ružomberku dňa: 3.7.2014 

 

          

 

 

                                                                       Mgr. Jozef Novák,  

      riaditeľ CPPPaP Ružomberok 
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