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Príloha č. 4  

 

Špecifikácia predmetu zákazky: „ Stravné poukážky“ 

         

Nominálna hodnota stravnej poukážky: 3,83 Eur 

Predpokladané množstvo odobratých stravných poukážok: 3000 ks 

 

Stravná poukážka musí obsahovať: 

 Názov a logo Dodávateľa,  

 Najmenej 4 ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov, 

 Rok platnosti stravnej poukážky, 

 Nominálnu hodnotu stravnej poukážky, 

 Poučenie pre spotrebiteľa, 

 Číselný resp. čiarový kód. 

 

 

Osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky podľa danej špecifikácie: 

 

 Požadujeme dodanie stravných poukážok do sídla objednávateľa do 2 pracovných dní 

od doručenia objednávky. 

 Stravné poukážky dodávať v šekových knižkách s počtom poukážok v jednej knižke 

podľa požiadavky objednávateľa. 

 Objednávky stravných poukážok bude objednávateľ zadávať e-mailom alebo 

telefonicky a vyhradzuje si právo spresniť ich počet podľa skutočnej potreby počas 

trvania zmluvy.  

 Dodanie stravných  poukážok na základe zmluvy bude prebiehať spôsobom objednávky 

– faktúra, ktorá bude doručená spolu so stravnými poukážkami v zmysle platných 

predpisov. 

 Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej 

poukážky v eurách a výškou provízie v eurách vrátane DPH. 

 Provízia dodávateľa zahŕňa všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb  

objednávateľovi, pokrýva všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním 

stravných poukážok objednávateľovi a všetky prípadné náklady dodávateľa spojené 

s plnením predmetu zákazky. 

 Výška provízie je rozdiel medzi ponúknutou cenou uchádzača za jednu stravnú 

poukážku a nominálnou hodnotou jednej stravnej poukážky a vyjadruje sa v % 

z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu trvania zmluvného 

vzťahu. 

 Celková cena fakturovaná za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých 

objednávok bude pozostávať: 1. z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva 

stravných poukážok, 2.  z ceny poplatku za poskytnuté služby, 3. z DPH z ceny poplatku 

za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH, dopravy. 

 Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin 

počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny za stravnú poukážku. Takto 

vypočítaná suma v eurách bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve, 



 Objednávateľ má právo požadovať zmenu nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas 

trvania zmluvy, uvedením zmenenej výšky nominálnej hodnoty v objednávke. 

Dodávateľ je povinný zmenu akceptovať, Výška dohodnutej provízie určená v % sa 

zmenou nominálnej hodnoty nemení. 

 Objednávateľ má právo neprevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. 

 Doba  platnosti stravných poukážok je minimálne do konca kalendárneho roka v ktorom 

boli vydané. 

 Vrátenie nepoužitých stravných poukážok dodávateľovi je možné do 31 dní po ukončení 

ich platnosti. 

 Interval objednávania stravných poukážok bude podľa potrieb objednávateľa. 

 Vyžaduje sa platnosť poukážok v širokej sieti stravovacích zariadení na Slovensku. 

Prevádzky stravovacích zariadení akceptujúce stravné poukážky víťazného uchádzača  

musia byť max. 1,5 km od sídla objednávateľa a musia poskytovať obedové menu 

skladajúce sa z polievky(výber minimálne z dvoch ponúk) a 1 hlavného jedla. 

 Prevádzky potravín akceptujúce stravné poukážky od víťazného uchádzača sú všetky 

nasledovné:  

- Lidl Slovenská republika, v. o. s. 

- Kaufland Slovenská republika v. o. s.  

- MILK-AGRO spol. s r. o 

- Potraviny FRESH (Labaš s. r. o.) 

- Fajne potraviny. 

 Hodnota stravných lístkov sa môže meniť v závislosti od zmien a doplnení zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Prípadné zmeny 

nominálnej hodnoty stravných lístkov je verejný obstarávateľ oprávnený vykonať v 

súvislosti so zmenami ku ktorým dôjde v oblastiach, ktoré hodnotu podmieňujú (výška 

cestovných náhrad, tvorba a použitie sociálneho fondu a pod.). Zmena ceny stravného 

lístka bude oznámená prostredníctvom vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená 

nová nominálna hodnota stravného lístka. Náklady spojené so zmenou nominálnej 

hodnoty stravného lístka sú započítané do odmeny víťazného uchádzača. 

 Víťazných uchádzač akceptuje úhradu poskytnutej služby formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry vystavenej víťazným uchádzačom a zaslanej 

verejnému obstarávateľovi spolu s dodacím listom a stravovacími poukážkami bez 

poskytnutia záloh alebo preddavkov. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa prevzatia 

faktúry verejným obstarávateľom. 
 

Vypracoval: Ing. Agáta Kačmárová  

Dňa 16. 09. 2021 


