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Mesto  Pezinok 

R a d n i č n é    n á m e s t i e   č . 7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 
 

 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o VO”) 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ:  MESTO PEZINOK 
Sídlo:                           Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Oliver Solga 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Zariadenie opatrovateľskej služby, Komenského 23 , 902 01 Pezinok 
Kontaktná osoba:        Mgr. Martina Valková 
Telefón:                       033/ 642 27 11  
E- mail:                        martina.valkova@msupezinok.sk 
 

2. Predmet zákazky 
Zhotovenie každodennej stravy a dovoz stravy do zariadenia opatrovateľskej služby     
v Pezinku  
 

3. Miesto poskytnutia zákazky 
Komenského 23, 902 01 Pezinok  
 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je zhotovenie každodennej stravy a dovoz stravy pre zariadenie 
opatrovateľskej služby s kapacitou cca 18 klientov na obdobie od 1.8.2012 do 31.12.2012 
v rozsahu celodenného a každodenného stravovania, vrátane diabetického stravovania 
(raňajky, obed, večera). Stravovanie a dovoz stravy do zariadenia požadujeme i počas 
víkendov a sviatkov.  
Zabezpečenie stravovania s dovozom stravy požadujeme: 
raňajky do 7.00 hod.- 7.30 hod., obed od 11.00 hod.- 11.30 hod.,  večera od 16.00 – 16.30 
hod..  
Strava bude obsahovať všetky odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR.   
 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky 
Do 10 000,00 EUR bez DPH na celý predmet obstarávania 

 
6. Platobné podmienky 

Fakturácia – faktúra bude vystavená  raz mesačne po dodaní služby.  Splatnosť faktúry je do 
30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť dodací list, 
ktorý bude obsahovať presný rozpis poskytnutých služieb.           
  

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní  
Uchádzač predloží:  
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle paragrafu 26 odst. 1 písm. f.) a 
v zmysle paragrafu 26 odst. 2 písm. e.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
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- doklad o schválení prevádzky vydaný regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
- vzorový jedálny lístok na 2 týždne 
- údaje o strojnom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie    
služby a donášky stravy do zariadenia  
- návrh zmluvy  (verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pripomienkovať predložený návrh 
zmluvy) 
     

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena spolu (strava s dovozom) celkom v EUR s DPH  na celý predmet obstarávania 

 
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.07. 2012 o 11.00 hod. 
Forma na predkladanie ponuky: 
do podateľne MsÚ Pezinok, adresa: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok,  
Heslo: ,,Zhotovenie každodennej stravy a dovoz stravy pre zariadenie opatrovateľskej 
služby v Pezinku „NEOTVÁRAŤ“, v ľavom hornom rohu s označením názvu/mena a adresy 
uchádzača. 

 
10. Jazyk predkladania predmetu zákazky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

11. Lehota dodania zákazky 
od 1.8.2012 do 31.12.2012   
Garancia ceny za predmet zákazky sa požaduje minimálne na 5 mesiacov. 

 
12. Doplňujúce informácie 

a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 

b) V prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti verejného 
obstarávateľa,  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť 
zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia 
výzvy nemohol predpokladať. 

d) Prílohou výzvy je výkaz na ocenenie. 
e) Počet klientov poberajúcich stravu počas celého dňa je predbežne 18. Počet porcií jedál 

vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti môže byť zmenený. Záväzné počty porcií budú 
uchádzačovi vždy včas nahlásené.  

 
13. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje 
variantné riešenia. 

 
14. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

28.06.2012 
 
 
 
 
 

                                                                                       Mgr. Oliver S o l g  a 
                                                                                             primátor mesta 
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Príloha č.1 
 
Požiadavka na ocenenie stravovania s dovozom stravy pre 1 osobu na deň - racionálne stravovanie: 
 

počet 
merná 

jednotka 
názov 

jednotková 
cena bez 

DPH 

jednotková 
cena s DPH 

Cena 
celkom 

bez DPH 

Cena celkom         
s DPH 

1 Ks raňajky     

1 Ks obed     

1 Ks večera     

  Cena celkom:     

                           
 
 
Požiadavka na ocenenie stravovania s dovozom stravy pre 1 osobu na deň - diabetické stravovanie: 
 
 

počet 
merná 

jednotka 
názov 

jednotková 
cena bez 

DPH 

jednotková 
cena s DPH 

Cena 
celkom 

bez DPH 

Cena celkom          
s DPH 

1 ks raňajky     

1 ks obed     

1 ks večera     

1 ks II. večera     

  Cena celkom:     

 


