
 

 

V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

1. Názov verejného obstarávateľa: Súkromná stredná odborná škola hutnícka 

      Železiarne Podbrezová 

      Družby 554/64 

      976 91  Podbrezová 
 

 Kontaktná osoba:   Ing. Zdenka Jakočková 

 Tel. č.:     +421 48 671 2719    

 E-mail :    jakockova@ssosh.sk   

2. Názov zákazky 
„Poskytovanie stravovacích sluţieb“  

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

180 060,00 EUR bez DPH 

216 072,00 EUR s DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe vlastných skúseností verejného 

obstarávateľa (predchádzajúce zmluvy a faktúry). 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích sluţieb, celodennej stravy (raňajky, 

obed, večera), v pracovné dni pre stravníkov Výdajnej školskej jedálne – ţiakov 

Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŢP a Súkromného gymnázia ŢP a 

zamestnancov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŢP v čase ich pobytu v škole a 

na školskom internáte v súlade s platnými normami pre školské stravovanie na obdobie 20 

mesiacov. 

Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. 

5. Druh zákazky 
Poskytnutie sluţieb. 

6. Kód CPV 
55523100-3 Školské stravovanie 

7. Výsledok verejného obstarávania 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní stravovacích 

sluţieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy 
Lehota plnenia do 31.12.2019. 

9. Podmienky účasti  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa: 

1. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona:  

Uchádzač musí preukázať, ţe má oprávnenie poskytovať sluţbu v rozsahu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky dokladom podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona – dokladom o oprávnení poskytovať sluţbu v rozsahu 

predmetu zákazky.  

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: 

Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 
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2. Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 

písm. d) zákona: 

Uchádzač musí preukázať, ţe má zavedený systém manaţérstva kvality, 

ktorý pouţije pri plnení zmluvy. 

Ako dôkaz zavedeného systému manaţérstva kvality preukáţe uchádzač 

platným dokladom:  

STN EN ISO 22000:2005, ktorý je definovaný normou ISO 22 000 alebo 

rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov 

Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa poţiadaviek na 

vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, ţe uchádzač má vo 

svojej organizácii zavedený systém manaţérstva bezpečnosti potravín. 

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané 

príslušnými orgánmi členských štátov. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ povaţuje podmienku účasti z hľadiska predmetu 

vykonávanej činnosti uchádzačom, pri ktorej poskytované sluţby kladú 

dôraz na manaţment kvality, ako odôvodnenú. Poţaduje preukázať, ţe 

uchádzač má zavedený procesný prístup, ktorý je kombináciou všeobecne 

uznávaných kľúčových prvkov na zaistenie bezpečnosti potravín v celom 

potravinárskom reťazci aţ po bod konzumácie, ako sú: interaktívna 

komunikácia, manaţérstvo systémov, program podpory a zásady HACCP.  

Predmetná podmienka je pre kvalitné plnenie predmetu zákazky, 

nevyhnutná, primeraná, opodstatnená a v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 

písm. d) zákona, § 35 a § 38 ods. 5 zákona. 

 

Vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci 

podmienok účasti v bodoch 1 a 2. 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najniţšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. 

Uchádzač musí predloţiť Návrh na plnenie kritérií, t.j. vyplnenú prílohu č. 3 tejto Výzvy 

podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

11. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Doklady/Dokumenty – v súlade s bodom 9 tejto Výzvy. 

2. Cenovú ponuku – v zmysle prílohy č. 2 a vypracovanú podľa bodu 12 tejto Výzvy 

podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

3. Návrh na plnenie kritéria – v zmysle prílohy č. 3 a vypracovaný podľa bodu 12 

tejto Výzvy podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

 

Ponuka sa môţe predkladať iba na celú zákazku na základe opisu predmetu zákazky 

uvedeného v bode 4 tejto Výzvy.  

Ponuku a jej jednotlivé doklady/dokumenty musia byť podpísané a následne oskenované 

(scan).  

Ponuka musí byť spracovaná a predloţená v slovenskom jazyku. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov uchádzača.  

 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadovanú dokumentáciu podľa bodu 11 tejto Výzvy, 

jeho ponuka nebude vyhodnocovaná. 
 



 

 

12. Spôsob určenia ceny 

1. Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky bude vyjadrená v EUR ako konečná 

cena v platnej ponuke matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

3. Ak je uchádzač platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú cenu uvedie 

v zloţení:  

 navrhovaná cena bez DPH v EUR,  

 sadzba DPH a výška DPH v EUR,  

 navrhovaná cena vrátane DPH v EUR.  

4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, ţe nie 

je platiteľom DPH v ponuke upozorní.  

5. V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú cenu za 

predmet zákazky s 20% DPH pre účely hodnotenia ponúk.  

6. Uchádzač, ktorý má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a svojou ponukou sa stane pre 

verejného obstarávateľa úspešným, verejnému obstarávateľovi bude fakturovať cenu za 

predmet zákazky uvedený v úspešnej ponuke bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004    

Z. z. o dani z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty v uvedenej výške uhradí verejný 

obstarávateľ.  

7. Uchádzač do svojej ponúknutej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu 

zákazky, a to najmä: náklady na spotrebované suroviny, ostatné náklady spojené s výrobou 

jedál, náklady na balenie, náklady na prepravu, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky 

ďalšie náklady, ktoré sa môţu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.  

13. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk 

Lehota na predloţenie cenovej ponuky uplynie dňom: 23.04.2018 o 12.00 hod. 

Uchádzač môţe predloţiť len 1 ponuku. Ponuky je moţné predkladať v elektronickej alebo 

v listinnej podobe. 

 

V predloţenej ponuke v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) 

a doručené v lehote na predkladanie ponúk. 

Ponuku v elektronickej podobe uchádzač predloţí e-mailom – scan všetkých 

požadovaných podpísaných dokladov na e-mailovú adresu: jakockova@ssosh.sk. 

Ponuka musí byť označená heslom (predmet e-mailu): „Poskytovanie stravovacích 

služieb“. 

 

V predloţenej ponuke v listinnej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na 

predkladanie ponúk.  

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloţí na adresu: Súkromná stredná odborná 

škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 91  Podbrezová. 

Ponuka musí byť označená heslom (nápis na obale): „NEOTVÁRAŤ“ –  Poskytovanie  

stravovacích služieb“.  

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ (názov, sídlo/adresa uchádzača). 

14.  Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.04.2018 

15. Podmienky financovania a platobné podmienky 

1. Predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z finančných prostriedkov 

Banskobystrického samosprávneho kraja a z finančných prostriedkov zriaďovateľa 

Ţeleziarne Podbrezová a.s. 
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2. Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Dodávateľ' vystaví za poskytovanie celodennej 

stravy odberateľovi faktúry v pravidelných mesačných intervaloch, vţdy do konca 

kalendárneho mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje a v ktorom dodávateľ' riadne dodával 

stravu. Lehota splatnosti faktúr je 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi. 

16.  Informácia o vyhodnotení ponúk 

1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle v  elektronickej podobe 

informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali. 

2. Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonicky ihneď po 

vyhodnotení ponúk. 

17. Ďalšie informácie 

1. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých 

verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba 

v štátnom (slovenskom) jazyku.  

2. Prípadné nejasnosti je moţné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Zdenka Jakočková, 

tel. č.: +421 48 671 2719, e-mail: jakockova@ssosh.sk.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo to zadávanie zákazky vyhlásené a neprijať ţiadnu ponuku v prípade, ţe cena 

poloţiek alebo celej ponuky prekročia finančné moţnosti verejného obstarávateľa. 

4. Všetky výdavky spojené s prípravou a predloţením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

18. Prílohy 

 Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

 Príloha č. 2: Cenová ponuka 

 Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria 

  

 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Zdenka Jakočková, vedúca technicko-ekonomického úseku 

 

Miesto: Podbrezová 

Dátum: 13.04.2018 Podpis: 

 

 

 

 

Schválil:  

Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka školy 

 

Miesto: Podbrezová  

Dátum: 13.04.2018 Podpis: 
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk „Poskytovanie stravovacích služieb“  

 

  

Opis predmetu zákazky 

 

1. Predmetom zákazky je poskytovanie celodennej stravy (raňajky, obed, večera) 

v pracovné dni pre stravníkov Výdajnej školskej jedálne – ţiakov Súkromnej strednej 

odbornej školy hutníckej ŢP a Súkromného gymnázia ŢP a zamestnancov Súkromnej 

strednej odbornej školy hutníckej ŢP v čase ich pobytu v škole a na školskom 

internáte v súlade s platnými normami pre školské stravovanie, a to najmä v zmysle: 

 § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiálno-spotrebné normy pre 

školské stravovanie); 

 § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 

stravovania; 

 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

poţiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

2. Poţiadavky na zloţenie jednotlivých porcií: 

Raňajky –„základné“ raňajky v minimálnom zloţení pečivo, nátierkové maslo, dţem; 

„kontinentálne“ raňajky s moţnosťou opakovania v určitom cykle, pitný reţim. 

Obed – výber z minimálne 2 druhov polievky „výdatnej“ a „ľahšej, výber minimálne 

zo 6 druhov teplých jedál a  z 2 druhov studených jedál, pitný reţim, ovocie. 

Večera – polievka, výber z minimálne 2 druhov teplých jedál „mäsitého“ a „sladkého“ 

a z minimálne 2 druhov studených jedál, pitný reţim. 

Povinnosť zabezpečiť pestrosť a vyváţenosť stravy v súlade s poţiadavkami 

verejného obstarávateľa. Jedálny lístok musí zodpovedať zásadám racionálnej výţivy 

v zmysle materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, a čo do 

mnoţstva a kvality jedla zodpovedať odporúčaným výţivovým dávkam pre jednotlivé 

vekové kategórie.  

Priemerné hodnoty obsahu energie, bielkovín, tukov a cukrov za časové obdobie 

jedného mesiaca sa môţu od hodnôt odporúčaných výţivových dávok odlišovať v 

rozpätí od 5 % do 10 % a vitamínov  a minerálnych látok v rozpätí od 10 % do 20 %. 

3. Predpokladané mnoţstvo porcií na obdobie 05/2018 -12/2019 t. j. 20 mesiacov (strava 

pre ţiakov sa neposkytuje v období školských letných prázdnin): 

 8 000 raňajok, 

 55 000 obedov, 

 15 000 večerí. 

Uvedené predpokladané mnoţstvo sa môţe v priebehu platnosti zmluvy zníţiť alebo 

zvýšiť v závislosti od počtu stravníkov. 

4. Objednávanie stravy elektronickou formou priamo stravníkmi: 

 on-line objednávanie stravy s moţnosťou prehľadu o objednávkach stravníkov; 

 zabezpečenie minimálne 2 objednávacích terminálov umiestnených priamo 

v priestoroch verejného obstarávateľa určených k výdaju stravy. 

Povinnosť objednávania stravy deň dopredu, moţnosť objednávať stravu aj na 

niekoľko dní dopredu.  

5. Distribúcia a dovoz celodennej stravy (raňajky, obed, večera) podľa objednávok 

v pracovné dni v čase od 6:00 hod do 6:30 hod. do sídla verejného obstarávateľa. 



 

 

Strava musí byť doručená v neporušenom stave. V prípade porušenia (napr. rozliatie, 

porušenie ochranného obalu a pod.) dodávateľ zabezpečí výmenu tohto jedla. 

6. Ďalšie technické poţiadavky: 

 Moţnosť nahlásenia zmien objednávok. 

 Povinnosť predloţiť verejnému obstarávateľovi jedálny lístok v elektronickej 

podobe minimálne 10 dní vopred na nasledujúci týţdeň. 

 Kaţdá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená a odôvodnená. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk „Poskytovanie stravovacích služieb“ 

Cenová ponuka  
 

Názov:   [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti] 

Sídlo:    [uchádzač doplní sídlo spoločnosti] 

IČO:   [uchádzač doplní IČO spoločnosti] 

Platiteľ DPH: ÁNO / NIE
1
 

 

Por. 

číslo 

 

Druh a názov Predpokladané 

požadované 

množstvo (počet 

porcií) 

Cena za 1 

porciu v EUR 

bez DPH 

Cena za 

predpokladaný 

počet porcií  v EUR 

bez DPH  

1. Poskytnutie 

sluţby - Raňajky 

8 000   

2. Poskytnutie 

sluţby - Obed 

55 000   

3. Poskytnutie 

sluţby - Večera 

15 000   

 

Celková cena za predpokladaný počet porcií v EUR bez DPH  

 

 

Sadzba DPH v % 

 

 

Výška DPH v EUR 

 

 

Celková cena za predpokladaný počet porcií v EUR s DPH 

 

Ceny obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, a to najmä: 

náklady na spotrebované suroviny, ostatné náklady spojené s výrobou jedál, náklady na 

balenie, náklady na prepravu, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, 

ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s poskytnutím služby. 

 

Lehota platnosti cenovej ponuky do: [uchádzač doplní dátum platnosti cenovej ponuky] 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

 

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

     [doplniť meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za 

uchádzača] 

 

                                                           
1
 Vybrať relevantné. 



 

 

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk „Poskytovanie stravovacích služieb“ 

  

Návrh na plnenie kritéria 

 

Názov:   [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti] 

Sídlo:    [uchádzač doplní sídlo spoločnosti] 

IČO:   [uchádzač doplní IČO spoločnosti] 

Platiteľ DPH: ÁNO / NIE
2
 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najniţšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. 

 

 

Por. 

číslo 

položky 

Názov 

položky  

Cena 

za 1 

porciu 

v EUR 

bez 

DPH  

DPH  

za 1 

porciu 

v EUR 

Cena za 

1 porciu 

v EUR s 

DPH  

Predpokladané 

požadované 

množstvo 

(počet porcií) 

Cena za 

predpokladaný 

počet porcií  

v EUR s DPH  

1. Raňajky    8 000  

2. Obed    55 000  

3. Večera    15 000  
 

Navrhovaná cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky   
 

 

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

 

 

 

 

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

     [doplniť meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za 

uchádzača] 

 

 

                                                           
2
 Vybrať relevantné. 


