
 

 

 

 
 

 
 

 

                    

Stredná odborná škola –Szakközépiskola, Hlavná 54 

Moldava nad Bodvou 
____________________________________________________________________ 

VÝZVA 

 

na predloženie cenovej ponuky – zákazka na poskytnutie služby 

 

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov podľa § 117 si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na 

poskytnutie služby – zabezpečenie stravovania pre zamestnancov školy v období od 01.09.2017 do 

30.06.2018. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou 

Sídlo organizácie: Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou 

IČO: 42102341 

Kontaktná osoba: PaedDr. István Stefán – riaditeľ školy 

Kontaktná osoba pre predmet verejného obstarávania: Eva Barkászová 

Telefón: 055/460 21 39, 0915 801 802 

Fax: 055/460 24 35 

e-mail: spopsmoldava@mail.t-com.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.sosmoldava.edupage.org 

Druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) 

Hlavný predmet činnosti: vzdelávanie 

 

2. Predmet zákazky: 

Zákazka na poskytnutie – zabezpečenie stravovania pre zamestnancov školy (55524000-9 Služby 

hromadného stravovania pre školy) 

 

3. Názov predmetu zákazky 

„Stravovanie zamestnancov školy v šk. roku 2017/2018” 

 

4. Špecifikácia predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov školy v školskom roku 

2017/2018, t.j. poskytnutie teplého jedla (polievka + hlavné jedlo na osobu/pracovný deň vrátane 

obalu a donášky na miesto určenia, len pre určené pracovisko). 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky 

Áno – podľa miesta poskytovania služby 

 

6. Miestom dodania predmetu zákazky: 

a) Moldava nad Bodvou – stravovanie v priestoroch poskytovateľa služby  

b) Medzev – stravovanie v priestoroch poskytovateľa služby 

c) Turňa nad Bodvou – stravovanie v priestoroch poskytovateľa služby, prípadne s donáškou na 

adresu Župná cesta 172/10, Turňa nad Bodvou 

 

 



 

 

 

 
 

7. Predpokladaný rozsah zákazky podľa jednotlivých pracovísk 

a) Moldava nad Bodvou v počte cca 32 os./deň 

b) Medzev v počte cca 20 os./deň 

c) Turňa nad Bodvou cca 4 os./deň 

 

8. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku raz mesačne po 

dodaní služby na základe predložených faktúr. Poskytovateľovi služby sa neposkytne žiadny 

preddavok. Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania 

služby. 

 

9. Možnosť predloženie variantných riešení: 

Nie 

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytovania predmetu zákazky: 

Termín zahájenia: 01.09.2017 

Termín ukončenia: 30.06.2018 

 

11. Dorozumievanie a vysvetľovanie podkladov medzi obstarávateľskou organizáciou 

a uchádzačmi 

a) Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou 

a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľskej organizácie bude uskutočňovať písomnou formou. 

b) V prípade potreby vysvetliť údaje uvedné vo výzve na predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek 

so záujemcov písomne požiadať (na e-mailovej adrese: spopsmoldava@mail.t-com.sk) o ich 

vysvetlenie priamo u osoby zodpovednej za verejné obstarávanie na adrese uvedenej v bode 1 

v pracovných dňoch počas pracovnej doby (od 7.30 do 15.30 hod.) 

 

12. Podmienky účasti uchádzača 

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákoan č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v obyčajnej kópii 

tohto dokladu: 

- doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý je predmetom zákazky aktuálnym výpisom 

zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra alebo dokladom 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov 

b) Doklady uvedené podľa písm. a) predložia uchádzači v rámci ponuky len neoverené fotokópie. 

Uchádzač, ktorý bude vyzvaný na uzavretie zmluvy podľa Obchodného zákonníka, je povinný 

predložiť tieto doklady ako originály alebo úradne overené fotokópie, ktorými preukáže ich 

aktuálnosť v danom čase, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku 

verejného obstarávania. 

 

13. Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom v listinnej forme musí obstahovať: 

a) Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk (Cenová ponuka – viď. príloha výzvy) podpísanú 

uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

b) Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je premetom zákazky podľa bodu 12. 

Poznámka: Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy. 

 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

a) Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 



 

 

 

 
 

b) Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v mene EURO. Uchádzačom navrhnutá zmluvná 

cena je stanovená ako cena konečná a nemenná. 

c) Cena za poskytovanú službu musí byť stanovená v štruktúre cena bez DPH, celková cena 

s DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH uvedie iba cenu bez DPH a na túto skutočnosť 

v ponuke upozorní. Cena za poskytnutie služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača. 

Poznámka: Zodpovednosť a záruka za kvalitu poskytovaných služieb budú podrobne uvedené 

v zmluve. 

 

15. Leho a miesto predkladania ponúk 

a) Lehota na predkladanie ponúk je do 31.07.2017. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka 

v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je 

rozhodujúci. Po uplynutí na podávanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. 

Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, 

ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. 

b) Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- názov a sídlo uchádzača, 

- názov a sídlo verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 

- označenie – NEOTVÁRAŤ, 

- názov zákazky: „Stravovanie zamestnancov školy v školskom roku 2017/2018“ 

c) V prípade osobného doručenia uchádzači doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1 tejto výzvy na sekretariát v lehote na predkladanie ponúk do 31.07.2017. 

d) Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

notvorená. 

e) Ponúkanú cenu za poskytnutie služby uveďte úplným vyplnením tabuľky Cenová ponuka 

z prílohy č. 1 (vyplniť len za príslušné pracovisko, na ktoré dodáte službu – prázdne časti 

vyškrtnite). 

 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Kritériom na hodnotenie ponúk je: podľa § 117 zákona postupovať tak, aby vynaložené náklady 

na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

 

17. Preskúmanie ponúk 

Do procesu vyhodnocovania budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

a) obsahujú všetky určené náležitosti z bodu 13. 

b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk. 

Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo 

výzve na predloženie ponuky. 

Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodu 13 

bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho 

ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. Ponúknutá cena za predmet zákazky bude končená 

a počas trvania zmluvného vzťahu bude nemenná. 

 

18. Doplňujúce informácie 

a) Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uskutoční sa dňa 01.08.2017 o 8.00 hod. Uchádzači 

budú písomne informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk do 5 dní od zasadnutia komisie. 

Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešným uchádzačom sa 

oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk. 

b) Proti rozhodnutiu verejného obstarávania pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 nie je 

možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom 

obstarávaní. 

c) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo verejnom obstarávaní. 



 

 

 

 
 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

19. Dôvody zrušenia pre zadanie zákazky 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak: 

a) nebola predložená žiadna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 

c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy 

d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená 

e) vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo zrušenie pridelenia 

finančných prostriedkov za predmet obstarávania 

 

20. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa. 

 

21. Vyhradená zákazka pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

Nie. 

 

22. Uzatvorenie zmluvy 

Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom. 

 

v Moldave nad Bodvou, 06.07.2017        

 

 

 

 

 

    PaedDr. István Stefán 

         riaditeľ školy 
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Príloha č. 1: Cenová ponuka   

 

  

______________________________________________________________________________ 

dodávateľ 

 

 

 

 

 

 

       Stredná odborná škola – Szakközépiskola 

       Hlavná 54 

       045 01 Moldava nad Bodvou 

 

 

 

 

 

 

      V ............................................, dňa ............................ 

 

 

Cenová ponuka na predmet zákazky „Stravovanie zamestnancov školy v šk. roku 2017/2018“ 

 

 

Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Stravovanie zamestnancov 

školy v školskom roku 2017/2018“ Vám predkladáme cenovú ponuku: 

 

 

P.č. 
Miesto dodania 

predmetu zákazky 

Jedn. cena  

bez 

DPH/osoba 

Jedn. cena  

s  

DPH/osoba 

Jedn. cena  

bez 

DPH/osoba/ 

obal/donáška 

na prac. 

Jedn. cena 

s  

DPH/osoba/ 

obal/donáška 

na prac. 

1. Moldava nad Bodvou   ------------------- ------------------ 

2. Medzev   -------------------- ------------------ 

3. Turňa nad Bodvou       

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

        ___________________________ 

         pečiatka a podpis 


