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Ostrovany, dňa 15.07.2020 

 

 

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stanovenie PHZ – prieskum trhu 

 

 

Obec Ostrovany so sídlom Hlavná 60/29, 082 22 Šarišské Michaľany, ako verejný 

obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 

v zmysle § 117 ZVO žiadame o predloženie ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty 

zákazky na predmet zákazky: „Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom 

obedových balíčkov“. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa v zmysle § 117 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Ostrovany 

Sídlo: Hlavná 60/29, 082 22 Šarišské Michaľany 

Štatutárny zástupca: Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce 

IČO: 00690554 

DIČ: 2020732527 

Tel.: 051/4521508 

E-mail: obecostrovany@obecostrovany.sk, starosta@obecostrovany.sk 

Internetová adresa: www.obecostrovany.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Popuša 

 

2. Predmet obstarávania:  

„Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov“ 

 

o Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom 

obedových balíčkov pri dvojzmennej prevádzke Základnej školy Ostrovany a jednozmennej 

prevádzke Špeciálnej základnej školy Ostrovany na základe dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného vylúčením, pre žiakov Základnej školy 

Ostrovany, Jarková 250/1, 082 22 Šarišské Michaľany a pre žiakov Špeciálnej základne školy 

Ostrovany, Kostolná 11/10, 082 22 Šarišské Michaľany v dňoch školského vyučovania.  

 

Celkové množstvo odobraných obedových balíčkov je 40850ks počas celého obdobia 

trvania rámcovej dohody t.j. od 01.09.2020 do 30.06.2021. Množstvo objednaných obedových 

balíčkov sa môže meniť v závislosti od počtu žiakov navštevujúcich povinnú školskú 

dochádzku. Presné množstvá budú dojednané v denných objednávkach.  
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať (neodobrať) celkové množstvo 

obedových balíčkov podľa rámcovej dohody, ktorého dodanie je podmienené počtom žiakov 

v hmotnej núdzi navštevujúcich povinnú školskú dochádzku a na základe schválenia dotácie 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a detí z rodín, ktorých 

príjem najviac vo výške životného minima. Pri neodobratí celkového množstva obedových 

balíčkov v zmysle rámcovej dohody nebude úspešný uchádzač sankcionovať verejného 

obstarávateľa. 

 

Predpokladaný celkový počet žiakov – poberateľov obedových balíčkov pre školský 

rok 2020/2021: 215 žiakov 

 

  

Verejný obstarávateľ určuje maximálnu cenu jedného (1 ks) obedového balíčka 

vo výške 1,20 Eur s DPH. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu gramáž obedového balíčka 180 g. 
 

Verejný obstarávateľ (objednávateľ) požaduje, aby mu úspešný uchádzač (dodávateľ) 

pravidelne predkladal na schválenie dvojtýždenný jedálny lístok, ktorý bude tvoriť obsah 

obedových balíčkov a to 7 dní vopred v printovej alebo elektronickej podobe. Obsahom 

dvojtýždenného jedálneho lístka budú komodity denného obedového balíčka a gramáž 

jednotlivých druhov.  Verejný obstarávateľ (objednávateľ) dvojtýždenný jedálny lístok po 

schválení predloží úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi). 

 

Verený obstarávateľ požaduje, aby obedový balíček obsahoval počas dvojtýždenného 

obedového lístka nasledovnú ponuku  v tomto rozsahu:  

 7 dní z dvojtýždňového jedálneho lístka: mäsové výrobky (napr. salámy, 

šunky, paštéty, nátierky a pod.) 

 2 dni z dvojtýždňového jedálneho lístka: mliečne výrobky (napr. mlieko, 

maslo, syry, jogurt, jogurtové mlieko, puding, mliečna ryža a pod.) 

 1 deň z dvojtýždňového jedálneho lístka: rybacie výrobky (napr. nátierky 

a pod.) 

 

Do váhy (gramáže) obedového balíčka sa nezapočítava váha (gramáž) džúsov, 

malinoviek, minerálok a iných nápojov.  

 

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje: 

 dodávanie ovocia a zeleniny na základe návrhu uchádzača, ktorá bude súčasťou 

obedového balíčka; 

 dodávanie nápojov minimálne 1 deň z dvojtýždenného jedálneho lístka na 

základe návrhu uchádzača, ktorý bude súčasťou obedového balíčka; 

 dodávanie obedových balíčkov bez obsahu majonéz a horčice; 

 dodávanie obedových balíčkov na jednotlivé zmeny v prepravných nádobách, 

ktoré budú balené samostatne na jedného žiaka; 

 zhotovenie balíčkov v deň expedície; 

 aby komponenty pri výrobe obedových balíčkov tj. chlieb, pečivo, rožky, 

lúpačky a ostatné pekárenské pečivo bolo čerstvé; 

 v prípade neprítomnosti žiakov sťahovanie obedových balíčkov vždy za 

predchádzajúci deň do 24 hod. 
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Dovoz obedových balíčkov pre Základnú školu Ostrovany je v dňoch školského 

vyučovania 2x do dňa (1x pri dopoludňajšej zmene a 1x pri odpoludňajšej zmene príslušného 

školského dňa). 

Dovoz obedových balíčkov pre Špeciálnu základnú školu Ostrovany je v dňoch 

školského vyučovania 1x do dňa . 

 

Úspešný uchádzač je povinný dodržiavať všetky právne predpisy v zmysle platnej 

legislatívy.  

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
55521100-9 Rozvoz stravy 

55521200-0 Donáška stravy 

55523100-3 Školské stravovanie 

 

4. Postup obstarávania:  
Podľa § 117 ZVO v súlade s Prílohou č. 1 k ZVO (sociálne služby a iné osobitné 

služby) 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
xx Eur bez DPH 

 

6. Rozdelenie plnenia zákazky:  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý 

predmet zákazky. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  
 Základná škola Ostrovany, Jarková 250/1, 082 22 Šarišské Michaľany 

 Špeciálna základná škola Ostrovany, Kostolná 11/10, 082 22 Šarišské Michaľany 

 

8. Termín dodania predmetu zákazky:  
 Začiatok plnenia zákazky: 01.09.2020 

 Ukončenie plnenia zákazky: 30.06.2021  

(alebo do vyčerpania celkového maximálneho finančného limitu úspešného 

uchádzača na poskytnutie služieb v závislosti od toho, čo uplynie skôr) 

 Priebežné plnenia rámcovej dohody: Verejný obstarávateľ bude objednávať 

množstvo požadovaných obedových balíčkov denne v závislosti od dochádzky 

žiakov a to telefonicky 1x denne v dopoludňajších hodinách. Objednanie 

a odhlásenie obedových balíčkov sa vykoná telefonicky s úspešným uchádzačom.  

 

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  
24.07.2020 – 12:00 

 

10. Zdroj finančných prostriedkov:  
Zákazka bude financovaná na základe schválenej dotácie Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške 

životného minima. Fakturácia bude vykonávaná jedenkrát mesačne podľa skutočného 

množstva a rozsahu poskytnutých služieb a to po odsúhlasení faktúr objednávateľom. 

Objednávateľ potvrdí vecnú správnosť faktúr najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia 
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faktúr. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať na plnenie predmetu zákazky žiadne zálohy 

ani preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr je stanovená na 21 dní odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľovi.  

 

 

11. Spôsob predloženia cenovej ponuky:  
Uchádzač preloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi najneskôr do lehoty na 

predloženie cenovej  ponuky a to nasledujúcim spôsobom 

 poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:  

Obec Ostrovany, Obecný úrad Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Šarišské 

Michaľany 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením uchádzača verejného 

obstarávateľa a označením:  

„VO – NEOTVÁRAŤ“  

„Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov“ 

 

12. Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFP SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, suma DPH, suma s DPH. 

Ak je uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú skutočnosť v zmluvnej cene celkom 

v Eur, ktorá bude celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Neplatca DPH túto 

skutočnosť uvedie označením: „Neplatca DPH“. Predložená cenová ponuka je stanovená ako 

konečná celková cena, ktorá je nemenná. K navýšeniu celkovej ceny nedôjde ani v prípade, že 

úspešný uchádzač sa stane v čase plnenia zákazky platcom DPH (zmene postavenia 

úspešného uchádzača na platcu DPH). Celková cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača 

súvisiace s výkonom plnenia predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania, 

prípravou, dovozom, výdajom obedových balíčkov a ostatných činností, ktoré súvisia 

s realizáciou predmetu zákazky.  

 

11.1. V rámci predloženej cenovej ponuky záujemca predloží vyplnenú a 

podpísanú, opečiatkovanú verziu: 

 Príloha č. 1 – vyplnenú a podpísanú ponuku „Návrh na plnenie kritérií na 

vyhodnotenie ponúk“  

 Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 

ods. 1 ZVO 

11.2. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka bude obsahovať:  

a. návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 1 

b. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní – príloha č. 2 

c. doklady podľa podmienok účasti tejto výzvy – kópia dokladu o oprávnení 

uskutočňovať poskytovanie služieb, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky 

d. uchádzač predloží na samostatnom dokumente návrh dvojtýždenného 

jedálneho lístka tj. na 10 dní pre ponúkaný obsah obedového balíčka s jeho 

príslušnou gramážou v súlade s predmetom obstarávania, v súlade s 

kritériom na vyhodnotenie ponúk tejto výzvy a v súlade s predloženou 

ponukou uvedenou v návrhu na plnenie kritérií. Minimálna váha (gramáž) 
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obedového balíčka bude pre uchádzača záväzná počas celého obdobia 

poskytovania služieb.  

 

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny a kvality z hľadiska nasledujúci 

kritérií:  

 

12.1. Minimálna váha (gramáž) obedového balíčka – 80 bodov: 
v návrhu na plnenie kritérií bude uvedená gramáž s presnosťou na dve 

desatinné miesta 

1. kritérium:  

maximálny počet bodov (80 bodov) sa pridelí ponuke od uchádzača, ktorý 

ponúkne najvyššiu váhu (gramáž) jednotlivých komodít, ktoré tvoria obedový 

balíček v gramoch. Do váhy sa nezapočítava váha (gramáž) džúsov, 

malinoviek, minerálnych nápojov a iných nápojov. Ostatným uchádzačom sa 

počet bodov pridelí úmerným spôsobom ako podiel príslušnej vyhodnocovanej 

ponuky a ponuky s najvyššou váhou (gramážou) jednotlivých komodít, ktoré 

tvoria obedový balíček v gramoch a prenásobí sa počtom bodov pre toto 

kritérium (80 bodov). 

 

12.2. Najnižšia cena v Eur s DPH za celý predmet zákazky – 20 bodov:   
v návrhu na plnenie kritérií bude uvedená cena za celý predmet zákazky 

s presnosťou na dve desatinné miesta. 

2. kritérium:  

Maximálny počet bodov (20 bodov) sa pridelí uchádzačovi, ktorého ponuka 

obsahuje najnižšiu cenu v Eur s DPH za celý predmet zákazky. Bodová 

hodnota ostatných uchádzačov sa určí úmerou, ako podiel ponúknutej najnižšej 

ceny a ceny vyhodnocovaného uchádzača a následne sa prenásobí počtom 

bodov pre toto kritérium (20 bodov). 

 

 

14. Lehota viazanosti ponúk:  
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu v lehote 

viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa: 31.08.2020 

 

15. Kontaktná osoba:  
Mgr. Rastislav Popuša , starosta obce 

 

 

16. Doplňujúce informácie: 

Verejný obstarávateľ v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť rámcovú dohodu 

s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora (Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ďalej len „ZoRPVS“ a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora (§ 18 ZoRPVS) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu (podľa ZoRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§18 ZoRPVS). 
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verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvy (ráýmnocú dohodu) s uchdázačom, ktorý 

nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť 

inými účinnými opatreniami). 

S pozdravom 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO 

 

 

 

 

 

Mgr. Rastislav Popuša 

      starosta obce 

 


