
Fond na podporu športu 
Stromová 9 
831 01  Bratislava 
IČO: 52 846 059 
 

 
VÝZVA 

NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu 
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
Názov zákazky: „Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej karty“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   Fond na podporu športu 

Sídlo:   Stromová 9, 831 01  Bratislava 

Faktické sídlo: Junácka 4, 831 04  Bratislava (sídlo STARZ) 

IČO:   52 846 059  

Kontaktná osoba:  Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891, info@mpprofit.sk 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
2. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej 
karty  
 
Druh zákazky: služby 

 
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 

 
4. Opis predmetu zákazky: 

Zabezpečenie služby v podobe stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej karty 
v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je zahrnutá v Prílohe č. 1_Opis predmetu zákazky a Prílohy 
č. 2_Rámcová dohoda. Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami prieskumu trhu a 
znením dohody, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy. 

 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

30237131-6 Elektronické karty 
72300000-8 Dátové služby 

 
6. Podmienky účasti:  

6.1.  § 32 Osobné postavenie 
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. 
e) a písmena f) ZVO. 
- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený poskytovať služby“. Verejný obstarávateľ si overí 
splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvo verejne dostupných internetových zdrojov 
ako napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk  a pod.. 
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie 
podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, 
nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný 
obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre 
verejne obstarávanie.   
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov 
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 

 
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky a Rámcovej 
dohode. Jedná sa o prílohy výzvy na predkladanie ponúk.  

 
8. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
9. Miesto dodania služby: Faktické sídlo: Fond na podporu športu 

      Junácka 4, 831 04  Bratislava (sídlo STARZ) 
 
10. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 05.11.2021 do 10:00 hod 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných 
dňoch od 9.00 hod. do 16.00 hod.  
 

!!!Upozornenie v prípade osobného doručenia ponuky: 

• zvážte návštevu podateľne spoločnosti MP Profit PB s.r.o. a ak je to možné, vybavte 
potrebné záležitosti prostredníctvom pošty resp. kuriéra  

• do budovy vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne 
inej vhodnej alternatívy 

• v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve  
• pred a po návšteve si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky 
• na vybavenie záležitostí si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie 
• v priestoroch budovy sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné 
• rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie 

Ďakujeme za pochopenie.  

 
11. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom 

alebo osobne v súlade s bodom 13. alebo mailom na adresu: info@mpprofit.sk  
12. Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený 

v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  
 
Cena bude vyjadrená v mene EUR bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)  

mailto:info@mpprofit.sk
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Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia 
 

„Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej karty - 
NEOTVÁRAŤ!“ 

 
13. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Uchádzač splní podmienky účasti prieskumu trhu tým, že predloží cenovú ponuku mailom, ktorá 

obsahuje nasledujúce údaje: 

Jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnuté služby je Rozhodujúca je cena v EUR s DPH. 
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 
 

14. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021 
 
15. Obsah ponuky: 

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku, ktorá obsahuje: 
 Opis predmetu zákazky – príloha č. 1 tejto výzvy  
 Doklad o tom, že uchádzač má zmluvne dohodnutých minimálne sedem (7) 

reštauračných zariadení a štyri (4) potravinové reťazce v mieste plnenia, ktoré 
disponujú vhodným platobným terminálom akceptujúcim stravovaciu kartu. 
V prípade, ak uchádzač/dodávateľ/ poskytovateľ nesplní túto podmienku, verejný 
obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo vyradiť ho ako úspešného uchádzača 
a neakceptovať jeho ponuku. 

 ČV ku konfliktu záujmov – príloha č. 3 výzvy 
 
Dôležité upozornenie! 
Prieskum trhu primárne nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu, ak však 
predpokladaná hodnota zákazky na základe predložených ponúk bude nižšia ako 30 000 Eur bez DPH 
(PHZ bude určená aritmetickým priemerom predložených ponúk) verejný obstarávateľ určí 
úspešného uchádzača z predložených cenových ponúk. Uchádzač musí  byť oprávnený dodávať 
službu v rozsahu predmetu zákazky 
Víťazný uchádzač bude vyzvaný o doloženie podpísanej rámcovej dohody, ktorá je prílohou č.2 
a predložením ponuky prejavuje súhlas s jej znením. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti 
podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. 
 
 
16. Otváranie ponúk:  

Uskutoční sa dňa 05.11.2021 o 13:30 hod. 
Miesto:  MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Rámcová dohoda 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 
 
 
V Považskej Bystrici, dňa 27.10.2021 
 

   Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 
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