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A. POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV
A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY
A.1.1 Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:
Názov organizácie:

NAFTA a.s.

IČO :

36 286 192

IČ DPH :

SK2022146599

Sídlo spoločnosti :

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Doručovacia adresa:

Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Zapísaná :

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 4837/B

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

Ing. Eva Veseková

E-mailová adresa:

poukazky.vk2013@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
A.1.2 Predmet súťaže
Predmetom súťaže je výber poskytovateľa služieb na zabezpečenie stravovacích
služieb formou stravovacích poukážok a zabezpečenie služieb formou darčekových
poukážok (ďalej „Navrhovateľ“).
Číslo súťaže podľa evidencie Vyhlasovateľa: OVS–13-34
A.1.3 Rozsah predmetu súťaže
Predpokladané počty zamestnancov a predpokladaná nominálna hodnota
stravovacích a darčekových poukážok sú uvedené v časti C. OPIS PREDMETU
SÚŤAŽE.
A.1.4 Komplexnosť dodávky
Vyhlasovateľ požaduje kompletné ocenenie predmetu súťaže podľa podmienok
uvedených v týchto Súťažných podkladoch.
Navrhovateľ predloží cenovú ponuku pre jednotlivé, Vyhlasovateľom požadované
služby špecifikované v časti C. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE podľa Prílohy č. 1 k týmto
Súťažným podkladom.
Vyhlasovateľ požaduje neviazanosť návrhu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo aj na
prípadný výber jednotlivých druhov služieb (v zmysle časti C. OPIS PREDMETU
SÚŤAŽE týchto súťažných podkladov) z prijatých návrhov, a následné uzatvorenie
rámcových zmlúv pre vybrané služby.
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A.1.5 Harmonogram súťaže
Udalosť

Termín

Vyhlásenie súťaže

07.10.2013

Zaslanie prípadných otázok Navrhovateľov na zodpovedanie
formou mailu na mailovú adresu: poukazky.vk2013@nafta.sk

10.10.2013

Odpovede Vyhlasovateľa na otázky Navrhovateľov

14.10.2013

Lehota na predkladanie návrhov

16.10.2013

Výzva užšiemu počtu Navrhovateľov do 2.kola (zaslanie
návrhu zmluvy skoncipovanej Vyhlasovateľom)

18.10.2013

Možnosť elektronickej aukcie

22.10.2013

Zaslanie stanoviska oslovených Navrhovateľov k zneniu
zmluvy skoncipovanej Vyhlasovateľom

22.10.2013

Rokovanie o cenových a obchodných podmienkach
Finalizácia zmluvy

Čas

12:00

14:00

24.10.- 25.10.2013
November 2013
koniec Novembra
2013

Predpokladaný termín podpisu zmluvy
A.1.6 Typ zmluvy

Výsledkom súťaže bude uzavretie Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb podľa
§269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“), ktorá bude obsahovať ustanovenia dohodnuté medzi
Vyhlasovateľom a Navrhovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvy s viacerými úspešnými
Navrhovateľmi.
Doba trvania zmluvy: na dobu určitú, do 31.12.2014, s možnosťou uplatnenia opcie,
max. však do 31.12.2016.
A.1.7 Termín poskytovania služieb
Predpokladaný termín zahájenia poskytovania služieb :
Darčekové poukážky:

december 2013

Stravovacie poukážky: január 2014
A.1.8 Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy Navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne
v zmysle vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet
Navrhovateľov a takto určených Navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o
podmienkach zmluvy, pričom návrh zmluvy Navrhovateľom predloží Vyhlasovateľ.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s Navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po
sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať Navrhovateľov na predloženie
aktualizovanej cenovej ponuky po každej etape rokovaní.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať Navrhovateľov na aktualizovanie cenového
návrhu formou elektronickej aukcie, v takom prípade bude Vyhlasovateľ vopred
informovať Navrhovateľov.
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A.1.9 Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi Vyhlasovateľom
a Navrhovateľmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky resp. písomnou formou.
V prípade potreby objasniť Súťažné podklady môže Navrhovateľ požiadať o ich
vysvetlenie v termíne do 10.10.2013 priamo na e-mailovej adrese Vyhlasovateľa.
E-mailová adresa a adresa pre písomnú komunikáciu sú uvedené v bode A.1.1.

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
A.2.1 Obsah návrhu
Predložený návrh musí obsahovať informácie a doklady v tomto poradí:
1. Obchodné meno/názov a presnú adresu sídla/miesta podnikania Navrhovateľa,
IČO a kontaktné údaje o osobe oprávnenej konať v mene Navrhovateľa v
záväzkových vzťahoch pre ďalšie rokovanie o zmluvných podmienkach
2. Návrh ceny pre predmet súťaže (v zmysle preddefinovanej tabuľky, ktorú obsahuje
Príloha č. 1). Navrhovateľ v rámci návrhu predloží cenovú ponuku na predmet
súťaže, vrátane špecifikácie zľavy, ktorú poskytne Vyhlasovateľovi v porovnaní so
svojimi štandardnými obchodnými podmienkami
3. Čestné prehlásenie (1 podpísaný dokument) štatutárneho zástupcu Navrhovateľa,
resp. osoby oprávnenej konať v mene Navrhovateľa v súvislosti so súťažou,
obsahujúce nasledujúce skutočnosti:
a) že súhlasí s podmienkami súťaže, určenými Vyhlasovateľom v zmysle týchto
Súťažných podkladov a Vyhlásenia OVS
b) prehlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v návrhu
c) prehlásenie o splnení podmienok účasti v časti B.1 Osobné postavenie.
4. Doklady a informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti v časti osobnej,
ekonomickej a odbornej spôsobilosti:
 Doklad o oprávnení podnikať v zmysle časti B.1 Osobné postavenie
 Údaje a potvrdenia preukazujúce finančné a ekonomické postavenie v zmysle
časti B.2 Ekonomická a finančná spôsobilosť
 Údaje a potvrdenia preukazujúce odbornú spôsobilosť v zmysle časti B.3
Odborná spôsobilosť.
5. Doplňujúce informácie k poskytovaniu služieb (stručný popis):
Napr.
 medzinárodná sieť, ktorej súčasťou je Navrhovateľ
 popis realizácie predmetu súťaže (stručný popis realizácie, organizácie
poskytovania služby)
 zdokladovanie siete aktuálnych zmluvných partnerov Navrhovateľa (uviesť
výlučne v preddefinovanej tabuľke v Prílohe č. 2)
 popis jednotlivých druhov darčekových poukážok a ich využitie (uviesť výlučne
v preddefinovanej tabuľke v Prílohe č. 2)
 dodacie podmienky a fakturácia poskytnutej
v preddefinovanej tabuľke v Prílohe č. 2)
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 podmienky vrátenia nepoužitých poukážok (uviesť výlučne v preddefinovanej
tabuľke v Prílohe č. 2)
 platnosť poukážok (uviesť výlučne v preddefinovanej tabuľke v Prílohe č. 2)
 reakčné časy pri poskytovaní služieb (uviesť výlučne v preddefinovanej tabuľke
v Prílohe č. 2) – napr. termín dodania poukážok - počet kalendárnych dní odo
dňa potvrdenia prijatia špecifikácie zaslanej Vyhlasovateľom.
 výhody a benefity, ktoré Navrhovateľ poskytne Vyhlasovateľovi a jeho
zamestnancom
ako
súčasť
ponúkaných
služieb
(uviesť
výlučne
v preddefinovanej tabuľke v Prílohe č. 2)
 návrh na bezplatné balenie darčekových poukážok a návrh na spoplatnené
balenie darčekových poukážok (vrátane vizualizácie). Balenie darčekových
poukážok bude, v prípade uplatnenia opcie, objednané podľa aktuálnych
požiadaviek Vyhlasovateľa v zmysle C.3.4 týchto súťažných podkladov
 periodicita a spôsob vykonávania aktualizácie databázy zmluvných partnerov
Navrhovateľa
 spôsob riešenia pre prípad, že cena odobratej stravy bude nižšia ako suma
nominálnej hodnoty stravovacej poukážky stravovacej poukážky; spôsob
riešenia pre prípad, že cena služby alebo tovaru bude nižšia ako suma
nominálnej hodnoty darčekovej poukážky
 podmienky poskytnutia služby v zmysle časti C.1 týchto súťažných podkladov
prostredníctvom elektronickej karty
 ostatné relevantné informácie
A.2.2 Vyhotovenie návrhu
Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet súťaže, a to v slovenskom, resp. českom
jazyku a v členení na jednotlivé časti v zmysle špecifikácie v časti C. Opis predmetu
súťaže.
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme ako aj v elektronickej podobe na CD
nosiči.
Návrh musí byť zviazaný v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah návrhu, požadované v týchto Súťažných
podkladoch, budú v návrhu predložené ako fotokópie, pokiaľ nie je určené inak (nie
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania návrhov).
Všetky dokumenty a listiny, ktoré Navrhovateľ predloží Vyhlasovateľovi, musia byť
podpísané Navrhovateľom, štatutárnym orgánom Navrhovateľa alebo členom
štatutárneho orgánu Navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v
mene Navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie tejto osoby musí byť v
súlade s predloženými dokladmi o oprávnení podnikať, resp. splnomocnením.
A.2.3 Platnosť návrhu
Návrhy zostávajú platné počas lehoty viazanosti návrhov, minimálne do 30.01.2014.
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A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
A.3.1 Označenie obalov s návrhmi
Návrhy musia byť v samostatnom uzatvorenom obale, ktorý musí obsahovať adresu
Vyhlasovateľa, Navrhovateľa a označenie „SÚŤAŽ – NÁVRH - NEOTVÁRAŤ“ a heslo
súťaže „Stravovacie poukážky a darčekové poukážky“.
Neoddeliteľnou súčasťou návrhu je CD nosič s elektronickou podobou návrhu.
A.3.2 Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
podateľňa
Ing. Eva Veseková
Votrubova 1
P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Lehota na predkladanie návrhov (1.kolo) uplynie: 16.10.2013 o 12:00 hod.
Návrhy doručené po tejto lehote budú vrátené Navrhovateľovi neotvorené, ak
Vyhlasovateľ nerozhodne inak.

B. PODMIENKY ÚČASTI
B.1

OSOBNÉ POSTAVENIE VRÁTANE POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA ZÁPISU DO
PROFESIJNÝCH ALEBO OBCHODNÝCH REGISTROV
Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie
preukazuje predložením Čestného prehlásenia štatutárneho zástupcu, resp. osoby
oprávnenej konať v mene Navrhovateľa v súvislosti so súťažou potvrdzujúce nasledujúce
skutočnosti:
a) že sa Navrhovateľ nezúčastnil na príprave alebo vyhotovení týchto súťažných podkladov,
b) že účasťou v súťaži, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich dokumentov
nedochádza zo strany Navrhovateľa k žiadnemu porušeniu:
(a) akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je Navrhovateľ
zmluvnou stranou alebo ktorými je viazaný, a/alebo
(b) žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného predpisu či už
všeobecnej alebo individuálnej povahy,
c) že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, alebo nie je v obdobnej situácii podľa
zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla/miesta podnikania
d) že na jeho majetok nebol ku dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, povolená
reštrukturalizácia, nie je v likvidácii a nemá v evidencii nedoplatky v oblasti štátnej správy
(daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevky na starobné dôchodkové sporenie)
e) že sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich
piatich rokov.
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Skutočnosť, že je Navrhovateľ oprávnený poskytovať službu, preukáže predložením dokladu
o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
Navrhovateľa poskytovať požadovanú službu. Doklad o oprávnení podnikať musí odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom sa Navrhovateľ zúčastňuje súťaže.

B.2

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Navrhovateľ preukazuje ekonomickú a finančnú spôsobilosť predložením nasledovných
podkladov a uvedením nasledovných informácií:
1. Prehľadom ročných výnosov/tržieb za poskytovanie služieb (v členení za zabezpečenie
stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a za zabezpečenie služieb formou
darčekových poukážok) za posledné dva roky.
2. Potvrdením poisťovne o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v
súvislosti s výkonom predmetu súťaže (s uvedením výšky poistnej čiastky). Požiadavka
Vyhlasovateľa na výšku poistného krytia je min. 170.000,- EUR.
Pozn.
Vyhlasovateľ môže požiadať Navrhovateľa v priebehu súťaže o predloženie nasledovného
potvrdenia (nie je potrebné predložiť v ponuke v 1.kole súťaže):
Potvrdenie banky/bánk o schopnosti Navrhovateľa plniť finančné záväzky. V predmetnom
vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že Navrhovateľ :
-

nebol za posledné 3 roky v nepovolenom debete

-

v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár

-

jeho bankový účet nie je predmetom exekúcie a za posledné 3 roky nebol

a zároveň Navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých
potvrdenie predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky.
B.3

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Navrhovateľ preukazuje odbornú spôsobilosť predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:
1. Zoznam odberateľov, ktorým boli poskytnuté opakovane služby rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti (Zmluva rámcového charakteru):
1.1 v minimálnom finančnom objeme 680.000,-EUR/ročne za zabezpečenie stravovacích
služieb formou stravovacích poukážok za predchádzajúce 2 roky s uvedením názvu
spoločnosti, adresy spoločnosti, mena a e-mailovej adresy kontaktnej osoby, ktorá
môže potvrdiť uvedené informácie.
1.2 v minimálnom finančnom objeme 110.000,-EUR/ročne za zabezpečenie služieb
formou darčekových poukážok za predchádzajúce 2 roky s uvedením názvu
spoločnosti, adresy spoločnosti, mena a e-mailovej adresy kontaktnej osoby, ktorá
môže potvrdiť uvedené informácie.
2. Údajmi o realizačnom tíme
Navrhovateľ preukáže spôsobilosť predložením údajov:
2.1 Celkový počet zamestnancov Navrhovateľa v rámci Slovenskej republiky,
s uvedením profesijnej štruktúry
2.2 Zloženie realizačného tímu pre poskytovanie služby, ktorý je Navrhovateľ
pripravený poskytnúť v prípade úspechu na plnenie predmetu súťaže, kde uvedie
predovšetkým:
 osoby, ktoré realizujú zazmluvňovanie nových partnerov v oblasti stravovacích
služieb a ostatných služieb, a ich udržiavanie; osoby, ktoré sú zodpovedné za
udržiavanie portfólia akceptačných miest
8
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 osoby, ktoré aktualizujú databázy zmluvných partnerov
 osobu, ktorá bude priamo kontaktnou osobou pre
Vyhlasovateľa
 osobu zodpovednú za poskytovanie služieb

oprávnenú

osobu

Navrhovateľ preukáže odbornosť tímu predložením profesijných životopisov jeho
členov.
3. Údajmi o počte akceptačných miest
Navrhovateľ uvedie údaje o počte akceptačných miest v požadovanom členení podľa
lokalít v preddefinovanej tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k týmto súťažným podkladom.
4. Certifikátom systému riadenia kvality
V prípade, že Navrhovateľ disponuje certifikátom systému riadenia kvality vydaného
nezávislou inštitúciou, ktorým potvrdzuje splnenie medzinárodných noriem zabezpečenia
kvality poskytovanej služby Navrhovateľom, predloží tento v návrhu (nie je podmienkou
účasti).

C. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je vymedzenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri
zabezpečení stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a služieb formou darčekových
poukážok pre Vyhlasovateľa (ďalej len „služby“). Vyhlasovateľ požaduje zabezpečenie služieb za
nasledujúcich podmienok:
C.1

ZABEZPEČENIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť stravovacie služby pre svojich zamestnancov u fyzických
alebo právnických osôb oprávnených poskytovať stravovacie služby, s ktorými má
Navrhovateľ uzavreté zmluvy a ktorých aktuálny zoznam je prístupný na internetovej stránke
Navrhovateľa, čím Vyhlasovateľ splní svoju povinnosť zabezpečiť stravovanie svojich
zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce.
Stravovacie služby budú Navrhovateľom zabezpečované formou stravovacích poukážok
platných (akceptovaných) v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov predovšetkým,
avšak nie výlučne v blízkosti pracovísk Vyhlasovateľa, ktorí sú oprávnení na poskytovanie
kvalitných stravovacích služieb so zárukou vhodného prostredia pre konzumáciu
podávaných jedál.
Navrhovateľ bude plniť svoj záväzok dodávaním stravovacích poukážok vystavených
v celkovej nominálnej hodnote 4,- EUR, resp. aj v iných nominálnych hodnotách podľa
požiadaviek a potrieb Vyhlasovateľa, v množstve, lehotách a na miesta dodania určených
v zmluve a v objednávke Vyhlasovateľa.
C.1.1 Stravovacia poukážka – požiadavky Vyhlasovateľa
(a) Stravovacia poukážka bude slúžiť na odber stravy (teplého hlavného jedla vrátane
vhodného nápoja) a úhradu jej ceny zamestnancom Vyhlasovateľa.
(b) Cena odobratej stravy musí dosahovať sumu nominálnej hodnoty stravovacej
poukážky alebo môže byť vyššia. V prípade, že cena odobratej stravy bude
vyššia ako suma nominálnej hodnoty stravovacej poukážky, zamestnanec
Vyhlasovateľa je povinný sumu prevyšujúcu nominálnu hodnotu stravovacej
poukážky doplatiť inou formou. (V prípade, že cena odobratej stravy bude nižšia
– požadujeme uviesť spôsob riešenia v návrhu).
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(c) Stravovacie poukážky musia obsahovať ochranné znaky zamedzujúce ich
falšovanie alebo pozmeňovaniu.
(d) Stravovacie poukážky budú obsahovať okrem bežných náležitostí (nominálna
hodnota, platnosť, označenie Navrhovateľa, číselný kód, čiarový kód, označenie
typu poukážky a iné) aj čiernou farbou vytlačené logo Vyhlasovateľa.
(e) Stravovacie poukážky budú vystavované v mene Navrhovateľa.
(f)

Stravovacie poukážky budú vydávané s platnosťou min.1 rok. (Podmienky uvedie
Navrhovateľ v Prílohe č.2).

Vyhlasovateľ požaduje možnosť vrátenia nepoužitých stravovacích poukážok
Navrhovateľovi po uplynutí doby ich platnosti do 60 dní po skončení ich platnosti.
V takomto prípade Navrhovateľ vystaví Vyhlasovateľovi po doručení vrátených
stravovacích poukážok daňový doklad-dobropis na sumu predstavujúcu súčet
nominálnych hodnôt vrátených stravovacích poukážok so splatnosťou 30 dní odo
dňa jeho vystavenia.
C.1.2

Predpokladaný rozsah - Stravovacie poukážky pre rok 2014
Vyhlasovateľ požaduje v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 zabezpečenie
stravovacích poukážok s nasledujúcou predpokladanou nominálnou hodnotou
poukážky a v nasledujúcom predpokladanom celkovom objeme :
r. 2014
Stravovacie poukážky – zamestnanci
Predpokladaný počet zamestnancov
645
Počet pracovných dní a sviatkov
261
Predpokladaný celkový počet kusov stravovacích poukážok
168 345
pre zamestnancov – r. 2014
Predpokladaná celková nominálna hodnota 1 stravovacej
4
poukážky pre zamestnanca
Stravovacie poukážky - dôchodcovia
300
Predpokladaný celkový počet dôchodcov
Predpokladaná celková hodnota stravovacích poukážok pre
11
1 dôchodcu (nominálne hodnoty poukážok podľa
požiadaviek Vyhlasovateľa)
Pozn. Vyhlasovateľ je oprávnený počas platnosti zmluvy požadovať
stravovacie poukážky aj v iných nominálnych hodnotách a množstvách podľa
svojich aktuálnych požiadaviek a potrieb.

C.1.3

Predpokladaný rozsah - Stravovacie poukážky pre rok 2015, 2016
Vyhlasovateľ bude mať možnosť uplatniť si u Navrhovateľa opciu na zabezpečenie
stravovacích poukážok za rovnakých podmienok v období od 1.1.2015 do
31.12.2015 a následne v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 s nasledujúcou
predpokladanou nominálnou hodnotou poukážok a v nasledujúcom predpokladanom
celkovom objeme :
r. 2015
r. 2016
Stravovacie poukážky – zamestnanci
Predpokladaný počet zamestnancov
635
625
Počet pracovných dní a sviatkov
261
261
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Predpokladaný celkový počet kusov stravovacích
165 735
163 125
poukážok pre zamestnancov
Predpokladaná celková nominálna hodnota 1
4
4
stravovacej poukážky pre zamestnanca
Stravovacie poukážky - dôchodcovia
300
300
Predpokladaný počet dôchodcov
Predpokladaná celková hodnota stravovacích
11
11
poukážok pre 1 dôchodcu (nominálne hodnoty
poukážok podľa požiadaviek Vyhlasovateľa)
Pozn. Vyhlasovateľ je oprávnený počas platnosti zmluvy požadovať
stravovacie poukážky aj v iných nominálnych hodnotách a množstvách podľa
svojich aktuálnych požiadaviek a potrieb.
Vyhlasovateľ oznámi Navrhovateľovi svoju požiadavku na poskytnutie služieb podľa
tohto odseku na základe opcie pre rok 2015 najneskôr do 22.novembra 2014 a pre
rok 2016 najneskôr do 22. novembra 2015. V prípade, ak Vyhlasovateľ pre príslušný
rok písomne nepotvrdí poskytovanie služieb, nevznikajú Vyhlasovateľovi žiadne
povinnosti ani záväzky a Navrhovateľ nebude mať nárok na úhradu ceny za služby.
C.2

ZABEZPEČENIE SLUŽIEB FORMOU DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť služby podľa bodu C.2.1 pre svojich zamestnancov
u fyzických alebo právnických osôb oprávnených poskytovať tieto služby, s ktorými má
Navrhovateľ uzavreté zmluvy a ktorých aktuálny zoznam je prístupný na internetovej stránke
Navrhovateľa.
Vyhlasovateľ požaduje, aby použitie darčekových poukážok bolo predovšetkým v súlade s
podmienkami využívania prostriedkov sociálneho fondu a že darčekové poukážky je možné
použiť predovšetkým na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
na účasť na kultúrnych a športových podujatiach, na zdravotnú starostlivosť a na realizáciu
sociálnej politiky Vyhlasovateľa v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
Služby podľa bodu C.2.1 budú Navrhovateľom zabezpečované formou Darčekových
poukážok platných (akceptovaných) u zmluvných prevádzkovateľov a dodávateľov
Navrhovateľa, ktorí sú oprávnení na poskytovanie týchto služieb, predovšetkým, avšak nie
výlučne v blízkosti pracovísk Vyhlasovateľa.
Navrhovateľ bude plniť svoj záväzok dodávaním darčekových poukážok vystavených
v nominálnej hodnote podľa požiadaviek a potrieb Vyhlasovateľa, v množstve, lehotách a na
miesta dodania určených v zmluve a v objednávke Vyhlasovateľa.
Poskytovanie služieb podľa tohto odseku je viazané na uplatnenie opcie zo strany
Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ oznámi Navrhovateľovi svoju požiadavku na poskytnutie služieb
pre rok 2014 na základe písomnej objednávky pre dodávku Darčekových poukážok
(realizovanú v decembri 2013) najneskôr do 28. novembra 2013. V ďalších rokoch (t.j. pre
rok 2015 a pre rok 2016) Vyhlasovateľ oznámi Navrhovateľovi svoju požiadavku na
poskytnutie služieb nasledovne: pre rok 2015 na základe uplatnenia opcie pre dodávku
Poukážok (realizovanú v decembri 2014) najneskôr do 22. novembra 2014 a pre rok 2016
na základe uplatnenia opcie pre dodávku Darčekových poukážok (realizovanú v decembri
2015) najneskôr do 22. novembra 2015. V prípade, ak Vyhlasovateľ pre príslušný rok
písomne nepotvrdí poskytovanie služieb, nevznikajú Vyhlasovateľovi žiadne povinnosti ani
záväzky a Navrhovateľ nebude mať nárok na úhradu ceny za služby.
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Služby podľa tohto odseku budú poskytnuté na základe osobitnej písomnej objednávky
vystavenej Vyhlasovateľom na tento účel.
C.2.1

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA – požiadavky Vyhlasovateľa
(a) Pod pojmom „Darčeková poukážka“ sa rozumejú motivačné, benefitové a
darčekové poukážky
(b) Darčeková poukážka bude slúžiť predovšetkým na odber služby alebo tovaru
a na úhradu ich ceny zamestnancom Vyhlasovateľa. Predovšetkým ide
o nasledujúce služby a tovary:
 podpora zdravého životného štýlu, regenerácia, relax, aktívny odpočinok,
šport, kultúra
 prevencia zdravia, zdravotná starostlivosť
 vzdelávanie, školiace aktivity, študijná literatúra
 rekreácia a oddych prostredníctvom zájazdov a pobytov, cestovanie
Na základe požiadavky Vyhlasovateľa:
 nákup darčekov, spotrebného tovaru
(c) Cena odobratej služby alebo tovaru musí dosahovať sumu nominálnej hodnoty
darčekovej poukážky alebo môže byť vyššia. V prípade, že cena odobratej
služby alebo tovaru bude vyššia ako suma nominálnej hodnoty darčekovej
poukážky, zamestnanec Vyhlasovateľa je povinný sumu prevyšujúcu nominálnu
hodnotu darčekovej poukážky doplatiť inou formou. (V prípade, že cena
odobratej služby alebo tovaru bude nižšia – požadujeme uviesť spôsob riešenia
v návrhu)
(d) Poukážky musia obsahovať ochranné znaky zamedzujúce ich falšovanie alebo
pozmeňovanie.
(e) Poukážky budú obsahovať okrem bežných náležitostí (nominálna hodnota,
platnosť, označenie Poskytovateľa, číselný kód, čiarový kód, označenie typu
poukážky a iné) aj čiernou farbou vytlačené logo Vyhlasovateľa.
(f)

Darčekové poukážky budú vystavované v mene Navrhovateľa.

(g) Darčekové poukážky budú vydávané s platnosťou min. 1 rok (Podmienky
uvedie Navrhovateľ v návrhu)
(h) Vyhlasovateľ požaduje možnosť vrátenia nepoužitých darčekových poukážok
Navrhovateľovi po uplynutí doby ich platnosti najneskôr do 60 dní po ukončení
ich platnosti. V takomto prípade Navrhovateľ vystaví Vyhlasovateľovi po
doručení vrátených darčekových poukážok daňový doklad-dobropis na sumu
predstavujúcu súčet nominálnych hodnôt vrátených darčekových poukážok so
splatnosťou 30 dní odo dňa jeho vystavenia.
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C.2.2

Predpokladaný rozsah – Darčekové poukážky pre rok 2014, 2015, 2016
Vyhlasovateľ bude mať možnosť uplatniť si u Navrhovateľa opciu na zabezpečenie
darčekových poukážok za rovnakých podmienok pre rok 2014, 2015 a 2016.
Maximálny odhadovaný finančný objem pre rok 2014 je 110 000 EUR. Finančné
objemy pre ďalšie roky môžu byť nižšie, budú spresnené na základe aktuálnej
požiadavky Vyhlasovateľa.

Pozn. Vyhlasovateľ je oprávnený počas platnosti zmluvy požadovať darčekové
poukážky (vybraný typ) aj v iných nominálnych hodnotách a množstvách podľa
svojich aktuálnych požiadaviek a potrieb.
C.3

KOMPLEXNÝ SERVIS K PREDMETU SÚŤAŽE (PODMIENKY VYHLASOVATEĽA NA
ZABEZPEČENIE PREDMETU SÚŤAŽE)
Vyhlasovateľ požaduje v rámci predmetu súťaže poskytovať komplexný servis, ktorého
súčasťou je tiež zabezpečenie ostatných nadväzujúcich služieb (poskytnutie dole uvedených
služieb je zahrnuté v cene za Služby v zmysle písmena D. týchto súťažných podkladov):
C.3.1

PERSONALIZÁCIA
Vyhlasovateľ požaduje dodať stravovacie poukážky pre každého zamestnanca
v samostatnej zalepenej obálke, pričom na obálkach resp. na prvej informatívnej
poukážke bude uvedený:
 názov Vyhlasovateľa (+ logo)
 meno, priezvisko a titul zamestnanca
 osobné číslo zamestnanca
 počet stravovacích poukážok v obálke
 miesto dodania
Vyhlasovateľ požaduje obálky so stravovacími poukážkami zoradiť v súlade s
požiadavkou Vyhlasovateľa, t.j. podľa osobných čísel zamestnancov, resp.
abecedne.
Obdobným spôsobom požaduje Vyhlasovateľ dodať aj darčekové poukážky.

Cena za personalizáciu stravovacích poukážok a darčekových poukážok je zahrnutá
v cene podľa článku D. týchto súťažných podkladov a Navrhovateľ nie je oprávnený za
tieto služby požadovať od Vyhlasovateľa akúkoľvek úhradu.
C.3.2

DORUČENIE DO MIESTA DODANIA
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť doručenie stravovacích poukážok mesačne
v zmysle Požiadavky do nasledujúcich odberných miest Vyhlasovateľa:
 NAFTA A.S.
Votrubova 1
821 09 Bratislava
 NAFTA A.S.
Prevádzkovo technická budova Plavecký Štvrtok
900 68 Plavecký Štvrtok č. 900
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 NAFTA A.S.
Centrálny areál PZZP Láb
900 68 Plavecký Štvrtok
 NAFTA A.S.
Divízia POS a V
Zastávka 2103
908 45 Gbely
 NAFTA A.S.
Priemyselná ul. 1
071 01 Michalovce


Ostatné miesta dodania na základe špecifikácie Vyhlasovateľa uvedenej
v Objednávke.

Odberné miesta podľa bodov vyššie sa uplatnia jednorazovo (obvykle raz ročne;
v prípade požiadavky Vyhlasovateľa i viac krát ročne) aj pre dodanie darčekových
poukážok v prípade, že Vyhlasovateľ uplatní opciu.
Cena za doručenie je zahrnutá v cene stravovacích poukážok a darčekových
poukážok podľa písmena D. týchto súťažných podkladov a Navrhovateľ nie je
oprávnený za tieto služby požadovať od Vyhlasovateľa akúkoľvek úhradu.
C.3.3

POTLAČ
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť, aby na stravovacích poukážkach a darčekových
poukážkach boli uvedené, okrem bežných Navrhovateľom predtlačených údajov
(platnosť, označenie Navrhovateľa, číselný kód, čiarový kód, označenie druhu
poukážky a iné), aj tieto povinné údaje:
a) nominálna hodnota stravovacej poukážky / darčekovej poukážky
b) logo Vyhlasovateľa.
Cena za potlač je zahrnutá v cene stravovacích poukážok a darčekových poukážok
podľa písmena D. týchto súťažných podkladov a Navrhovateľ nie je oprávnený za
tieto služby požadovať od Vyhlasovateľa akúkoľvek úhradu.

C.3.4

DARČEKOVÉ BALENIE
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečenie darčekového balenia darčekových poukážok
(vrátane vloženého nosiča v každej obálke „Poďakovanie/Komplimentka“
s vytlačeným textom a logom Vyhlasovateľa – design bude špecifikovaný
Vyhlasovateľom), v prípade uplatnenia opcie.

C.3.5

POISTENIE STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK A DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečenie poistenia každej dodávky stravovacích
poukážok/darčekových poukážok počas ich prepravy až do okamihu ich odovzdania
a riadneho prevzatia Vyhlasovateľom v mieste dodania podľa bodu C.3.2 súťažných
podkladov.
Cena za poistenie je zahrnutá v cene stravovacích poukážok a darčekových
poukážok podľa písmena D. týchto súťažných podkladov a Navrhovateľ nie je
oprávnený za tieto služby požadovať od Vyhlasovateľa akúkoľvek úhradu.
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C.3.6

SIEŤ ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom súťaže
v Trnavskom kraji, Bratislavskom kraji a Košickom kraji, predovšetkým, ale nie
výlučne, v regióne Bratislava, Plavecký Štvrtok, Malacky, Gbely, Skalica, Holíč,
Michalovce, Prešov, Humenné a Košice.
Vyhlasovateľ požaduje, aby Navrhovateľ na základe podnetu Vyhlasovateľa vyvinul
max. úsilie k uzatvoreniu zmluvy s novými prevádzkovateľmi a dodávateľmi služieb,
u ktorých zamestnanci Vyhlasovateľa budú môcť stravovacie poukážky a darčekové
poukážky použiť. Vyhlasovateľ požaduje, aby Navrhovateľ zabezpečil viditeľné
označenie všetkých aktuálnych prevádzok pri vstupe do prevádzky (logom).
Vyhlasovateľ požaduje, aby Navrhovateľ počas platnosti zmluvy priebežne
aktualizoval zoznam prevádzok, v ktorých možno použiť stravovacie poukážky
a darčeková poukážky a aktuálny zoznam zmluvných partnerov uvádzal na svojej
internetovej stránke.

C.3.7

TERMÍN DODANIA POUKÁŽOK
Vyhlasovateľ požaduje dodanie stravovacích a darčekových poukážok v čo
najkratšom čase (max. 3 prac. dni) odo dňa potvrdenia prijatia jednotlivej písomnej
požiadavky / špecifikácie počtu poukážok a miesta dodania, a všetkých ostatných
skutočností potrebných k zabezpečeniu Služby.
Dodaním sa rozumie počet pracovných dní od potvrdenia Vyhlasovateľovej
požiadavky Navrhovateľom do prevzatia poukážok oprávnenými osobami
Vyhlasovateľa v odberných miestach podľa C.3.2 týchto súťažných podkladov.
Navrhovateľ uvedie lehotu dodania v Prílohe č.2 súťažných podkladov.
Vyhlasovateľ požaduje dodanie poukážok v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod
do 14:00 hod do miesta dodania v zmysle bodu C.3.2 týchto súťažných podkladov.

C.3.8

OBJEDNÁVANIE POUKÁŽOK
Vyhlasovateľ požaduje poskytovanie služby na základe jednotlivej písomnej
požiadavky Vyhlasovateľa, v súlade s objednávkou Vyhlasovateľa a v súlade
s podmienkami uzatvorenej zmluvy.
Za záväzné sa bude považovať zadávanie požiadavky prostredníctvom e-mailu,
zaslanej oprávnenou osobou Vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ požaduje potvrdiť požiadavku najneskôr v nasledujúci pracovný deň od
jej doručenia.
Za záväzné sa bude považovať zadávanie požiadavky a zaslanie potvrdenia
prostredníctvom e-mailu, oprávnenými osobami.

C.3.9

REPORT O VYUŽÍVANÍ POUKÁŽOK
Vyhlasovateľ požaduje zasielanie reportu ohľadom využívania darčekových
poukážok v elektronickej podobe (.xls) na štvrťročnej báze. Obsahom reportu bude
prehľad, vyjadrujúci rozloženie využívania darčekových poukážok zamestnancami
Vyhlasovateľa v jednotlivých typoch zmluvných prevádzok, v členení podľa
jednotlivých segmentov využitia (napr. relax, zdravie, vzdelávanie, darčeky a pod.),
vrátane informácie o celkovom počte využitých a nevyužitých darčekových
poukážok. Obsah reportu ohľadom využívania stravovacích poukážok bude
Vyhlasovateľom spresnený v priebehu súťaže.
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C.4

ELEKTRONICKÁ STRAVOVACIA POUKÁŽKA
Vyhlasovateľ požaduje v návrhu uviesť podmienky poskytnutia služby v zmysle časti C.1
týchto súťažných podkladov prostredníctvom elektronickej karty.
Vyhlasovateľ zároveň požaduje uviesť, či je Navrhovateľ schopný poskytnúť služby v zmysle
časti C.1 týchto súťažných podkladov kombinovanou formou – t.j. poskytnutie časti služby
formou papierových stravovacích poukážok a časti služby formou elektronických kariet.

D. URČENIE CENY, FAKTURÁCIA
D.1

SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena celkom za predmet súťaže musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
1.1 Cena za stravovacie poukážky / darčekové poukážky – nominálna hodnota:
Cena sa určí ako súčin jednotkovej (nominálnej) ceny stravovacej poukážky /
darčekovej poukážky a počtu skutočne dodaných poukážok na základe príslušnej
požiadavky Vyhlasovateľa.
1.2 Provízia Navrhovateľa:
Cena za dodanie stravovacích poukážok / darčekových poukážok, ktorá zahŕňa
všetky náklady súvisiace s komplexným dodaním poukážok v zmysle časti C.3
týchto súťažných podkladov (predovšetkým náklady za ich vystavenie, balné,
personalizáciu, doručenie do miest dodania, potlač, poistenie)
2. Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR, bez DPH.
3. Do ceny musí Navrhovateľ zahrnúť všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s dodaním predmetu súťaže (podľa týchto súťažných podkladov a návrhu zmluvy).
4. Navrhovateľ predloží návrh na predmet súťaže pre jednotlivé požadované služby po
položkách vo forme vyplnenej preddefinovanej tabuľky, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1
k týmto súťažným podkladom.
5. Vyhlasovateľ požaduje obstaranie predmetu súťaže za podmienky najnižšej možnej
provízie. Navrhovateľ uvedie výšku provízie v Prílohe č. 1 k týmto súťažným podkladom.
6. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať Navrhovateľa o objasnenie a
zdôvodnenie primeranosti navrhnutých cien za služby.

D.2

FAKTURÁCIA
Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.
Požiadavka Vyhlasovateľa na vystavovanie faktúr:
Navrhovateľ je oprávnený vystaviť faktúru jednorázovo (1x mesačne), až po poskytnutí
služieb za príslušný kalendárny mesiac. Vyhlasovateľ spresní údaje, ktoré bude požadovať
uviesť na faktúre, v návrhu zmluvy.
Navrhovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za dodané služby vždy najneskôr do 5 dní po
ukončení príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa faktúra vystavuje, pričom
podkladom pre vystavenie faktúry budú Vyhlasovateľom písomne potvrdené dodacie listy
o prevzatí stravovacích poukážok alebo darčekových poukážok.
Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa.
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E. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Všetky výdaje, spojené s prípravou, predložením návrhu a súvisiacou komunikáciou medzi
Vyhlasovateľom a Navrhovateľom znáša v plnej miere Navrhovateľ. Prípadný neúspech v
súťaži neoprávňuje Navrhovateľa uplatňovať voči Vyhlasovateľovi náhradu nákladov, spojených
s účasťou v súťaži. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou v
tejto súťaži, a to ani v prípade, ak bol jeho návrh prijatý ako víťazný.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude Navrhovateľov informovať.
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. V rámci vyhodnotenia návrhov si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať Navrhovateľov o
vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v návrhu.
5. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
6. Vyhlasovateľ si súčasne vyhradzuje právo dopĺňať alebo meniť ustanovenia rámcovej zmluvy
o poskytovaní služieb počas trvania súťaže až do podpísania zmluvy.
7. Návrhy sa nevracajú Navrhovateľovi, ale zostávajú archivované u Vyhlasovateľa ako súčasť
dokumentácie súťaže.
8. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najviac vyhovuje, pričom nie je povinný
oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Takisto je oprávnený odmietnuť všetky predložené
návrhy.
9. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva Vyhlasovateľa bez časového
obmedzenia.

F. DÔVERNOSŤ PROCESU SÚŤAŽE
Informácie obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch, informácie, ktoré si Navrhovateľ
a Vyhlasovateľ vymenili v súvislosti s touto súťažou, na rokovaní o cene a zmluvných
podmienkach, ako aj všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej strany sú prísne
dôverné (dôverné informácie) a Navrhovateľ ich nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe
a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Vyhlasovateľa.

G. ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1
Formulár pre Návrh ceny
Príloha č. 2
Informácie k návrhu
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Príloha č. 1 k súťažným podkladom – Formulár pre návrh ceny
Navrhovateľ:

Názov:

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

Adresa:

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

IČO:

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

Po preštudovaní Súťažných podkladov ponúkame poskytovanie služieb v požadovanom
rozsahu podľa nasledovnej cenovej špecifikácie:
Žiadame Vás o zachovanie všetkých položiek v tabuľke a ocenenie Vami ponúkaných služieb vo
formáte predpísanom touto tabuľkou.

CENA
Stravovacie poukážky – rok 2014, 2015, 2016
ALTERNATÍVA č. 1 – jedna stravovacia poukážka
s nominálnou hodnotou 4,- EUR
Výška provízie navrhovateľa za dodanie Stravovacích poukážok
v zmysle časti D. bodu D.1 týchto súťažných podkladov
ALTERNATÍVA č. 2 – dve stravovacie poukážky
s nominálnou hodnotou 1 x 3,- EUR + 1 x 1,-EUR
Výška provízie navrhovateľa za dodanie Stravovacích poukážok
v zmysle časti D. bodu D.1 týchto súťažných podkladov
Vyhlasovateľ požaduje uviesť informáciu, či je Navrhovateľ
schopný poskytnúť stravovacie poukážky kombinovanou formou
– t.j. poskytnutie časti služby formou Alternatívy č.1 a časti
služby formou Alternatívy č.2

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Darčekové poukážky – rok 2014, 2015, 2016
Výška provízie navrhovateľa za dodanie Darčekových poukážok

Doplní navrhovateľ

Elektronická karta – rok 2014, 2015, 2016
Poplatok za vydanie 1 ks el. karty (v EUR)

Doplní navrhovateľ

Výška provízie

Doplní navrhovateľ
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Príloha č. 2 k súťažným podkladom – Informácie k návrhu
Navrhovateľ:

Názov:

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

Adresa:

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

IČO:

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

Po preštudovaní Súťažných podkladov ponúkame poskytovanie služieb v požadovanom
rozsahu podľa nasledovnej cenovej špecifikácie:
Žiadame Vás o zachovanie všetkých položiek v tabuľkách a uvedenie informácií o Vami ponúkaných
služieb vo formáte predpísanom dole uvedenými tabuľkami.

POČET AKCEPTAČNÝCH MIEST (SIEŤ ZMLUVNÝCH PARTNEROV)
Počet akceptačných miest

Stravovacie poukážky
• Slovenská republika

Doplní navrhovateľ

• Bratislavský kraj

Doplní navrhovateľ

• Bratislava

Doplní navrhovateľ

 Plavecký Štvrtok, Malacky

Doplní navrhovateľ

• Trnavský kraj

Doplní navrhovateľ

• Gbely, Skalica, Holíč

Doplní navrhovateľ

• Košický kraj

Doplní navrhovateľ

• Michalovce, Prešov, Košice, Humenné

Doplní navrhovateľ

Darčekové poukážky „multi“
(použitie ktorých je v súlade s
podmienkami Sociálneho fondu)
• Slovenská republika

Doplní navrhovateľ

• Bratislavský kraj

Doplní navrhovateľ

• Bratislava

Doplní navrhovateľ

 Plavecký Štvrtok, Malacky

Doplní navrhovateľ

• Trnavský kraj

Doplní navrhovateľ

• Gbely, Skalica, Holíč

Doplní navrhovateľ

• Košický kraj

Doplní navrhovateľ

• Michalovce, Prešov, Košice, Humenné

Doplní navrhovateľ

Elektronická karta
• Slovenská republika

Doplní navrhovateľ

• Bratislava, Plavecký Štvrtok, Malacky

Doplní navrhovateľ

• Michalovce, Prešov, Košice, Humenné

Doplní navrhovateľ
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DRUHY DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK A ICH VYUŽITIE
Druhy darčekových poukážok

Využitie jednotlivého druhu (účel)

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

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

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

DODACIE PODMIENKY A FAKTURÁCIA
Dodacie podmienky (odlišné od
požiadavky Vyhlasovateľa)

Doplní navrhovateľ

Fakturácia (odlišná od
požiadavky Vyhlasovateľa)

Doplní navrhovateľ

Pozn. Navrhovateľ uvedie, či je schopný splniť požiadavky a podmienky Vyhlasovateľa podľa týchto
súťažných podkladov alebo uvedie odlišné podmienky.

PODMIENKY VRÁTENIA NEPOUŽITÝCH POUKÁŽOK
Podmienky vrátenia
nepoužitých Stravovacích
Doplní navrhovateľ
poukážok (odlišné od
požiadavky Vyhlasovateľa)
Podmienky vrátenia
nepoužitých Darčekových
Doplní navrhovateľ
poukážok (odlišné od
požiadavky Vyhlasovateľa)
Pozn. Navrhovateľ uvedie, či je schopný splniť požiadavky a podmienky Vyhlasovateľa podľa týchto
súťažných podkladov alebo uvedie odlišné podmienky.

PLATNOSŤ POUKÁŽOK
Platnosť Stravovacích
poukážok

Doplní navrhovateľ

Platnosť Darčekových
poukážok

Doplní navrhovateľ

Pozn. Navrhovateľ uvedie, či je schopný splniť požiadavky a podmienky Vyhlasovateľa podľa týchto
súťažných podkladov alebo uvedie odlišné podmienky.
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REAKĆNÉ ČASY PRI POSKYTOVANÍ SLUŽBY
Lehota na dodanie Stravovacích
poukážok (počet pracovných dní
od potvrdenia Vyhlasovateľovej
požiadavky Navrhovateľom do
prevzatia poukážok oprávnenými
osobami Vyhlasovateľa v
odberných miestach podľa C.3.2
týchto súťažných podkladov)
Lehota na dodanie Darčekových
poukážok (počet pracovných dní
od potvrdenia Vyhlasovateľovej
požiadavky Navrhovateľom do
prevzatia poukážok oprávnenými
osobami Vyhlasovateľa v
odberných miestach podľa C.3.2
týchto súťažných podkladov
Lehota na potvrdenie
Požiadavky podľa bodu C.3.8
týchto Súťažných podkladov

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Doplní navrhovateľ

Pozn. Navrhovateľ uvedie, či je schopný splniť požiadavky a podmienky Vyhlasovateľa podľa týchto
súťažných podkladov alebo uvedie odlišné podmienky.

BENEFITY
Benefity pre zamestnancov
Vyhlasovateľa

Doplní navrhovateľ

Benefity pre Vyhlasovateľa

Doplní navrhovateľ

Pozn. Do tabuľky navrhovateľ doplní výhody a benefity, ktoré je pripravený poskytnúť Vyhlasovateľovi
ako súčasť ponúkaných služieb

21

