
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie  

služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby)  
v zmysle § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ:   MESTO PEZINOK 
Sídlo:                        Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
  

 
2. Názov predmetu zákazky: na službu 

„Zabezpečenie stravovacích služieb pre ZOS v Pezinku“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
ZOS, adresa: Komenského 23/1214, LV 4234, parc.č. 3331/1. 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Číselný kód pre hlavný predmet  
Kód CPV pre sociálne služby a iné osobitné služby: 
55520000-1 Služby hromadného stravovania  
55521100-9 Rozvoz stravy 
55521200-0 Donáška stravy 
 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, t. j. zabezpečenie stravy pre max. 18 klientov Zariadenia 
opatrovateľskej služby /ZOS/ na Komenského ul. 23, Pezinok na kalendárne roky 2021, 2022. 
Stravovanie pozostáva z prípravy, varenia a dodávky stravy: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a II. večera 
(vrátane stravy diabetickej, racionálnej, šetriacej).  
Strava bude pripravená v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav  stravníkov 
s minimálnou nutričnou a výživovou hodnotou.   
Prípravu jedál bude Dodávateľ vykonávať vo vlastných zariadeniach na základe elektronickej objednávky, pričom 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť aj prepravu objednaných jedál do zariadenia vo vlastných prepravných nádobách 
a zabezpečí dopravu stravy do ZOS 2x denne 7 dní v týždni, vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja (raňajky, 
desiata, obed, olovrant; večera, druhá večera).  
 
Rozsah typu diét vhodných pre klientov zariadenia /ZOS/  

Názov Kód diéty 

Racionálna  3 

Diabetická 9 

Nízkobielkovinová diéta 6 

Diabetická neslaná diéta 9/N 

Diabetická neslaná kašovitá 9/NK 

Diabetická s obmedzením tuku neslaná 9/4N 

Šetriaca kašovitá 1 

 
Pri príprave jedál dodržiavať „Potravinový kódex" vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR (resp. ekvivalentom pre 
uchádzačov mimo územia SR, pri zavedení a prevádzkovaní systému HACCP na základe spracovanej 
Dokumentácie Správnej výrobnej praxe (SVP)) a Ministerstvom pôdohospodárstva SR. 

5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby či 
preddavku. 
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Fakturácia – faktúra bude vystavená nasledujúci mesiac po odobratí stravy, podľa skutočného počtu odobraných 
jedál, na základe dodacích listov. 

Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

79 166,67 EUR bez DPH  / 95 000,00 EUR s DPH 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží do súťaže: 

- cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4 a prílohy č. 1 - Cenník 
- referencie a zoznam poskytnutých služieb v zariadeniach soc. služieb /ZPS, DSS, ZOS, DS a pod./   
o tom, že za posledné 3 roky zabezpečoval celodenné stravovanie v rozsahu minimálne 18 dávok 
-  doklad o vzdelaní + preukázanie zmluvného vzťahu jedného kuchára s výučným listom, hygienickým 
minimom a zdravotným preukazom (prax v odbore min. 5 rokov) 
- doklad o vzdelaní + preukázanie zmluvného vzťahu jednej pomocnej sily so spôsobilosťou s hygienickým 
minimom a zdravotným preukazom  
- doklad o vzdelaní jedného vedúceho stravovacej prevádzky min. so stredoškolským vzdelaním s maturitou 
- údaje o strojovom a technickom vybavení – uchádzač preukáže čestným vyhlásením minimálny rozsah 
technického vybavenia na plnenie zákazky, že má k dispozícii, resp. vlastní technologické zariadenia potrebné 
na plnenie predmetu zákazky 
- doklad o vzdelaní + preukázanie zmluvného vzťahu diétnej sestry (diétna sestra bude k dispozícii pri 
príprave stravy pre klientov) 
- potvrdenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - o súhlase so zaradením priestorov do 
stravovacej  prevádzky (úradne overená kópia) 
- návrh Zmluvy na zabezpečenie stravovacích služieb s vyplnenými údajmi (príloha č. 2) 
- identifikačné údaje a vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené 
v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  
rozsahom predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania (príloha č. 3) 

 
Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka 
uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 30.10.2020  do 11:00  hod.  
Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme 
na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf  
/poznámka: 1 e-mail = 10 MB/.  
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou.  
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky:  
Termín dodania: 24 mesiacov, od 01.01.2021 do 31.12.2022 v zmysle zmluvy. 
 

11. Doplňujúce informácie 
- Komunikácia ohľadom podmienok výzvy sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, prostredníctvom e-

mailovej adresy: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 
- 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. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude vyššia než 

predpokladaná hodnota zákazky. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 
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- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu/objednávku na predmet 

zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
- Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva na zabezpečenie stravovacích služieb. 
- Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi v návrhu Zmluvy upraviť podľa potreby prípadne doplniť ním 

navrhované také články a odseky, ktoré nebudú v rozpore s verejným obstarávateľom, požadovanými 
zmluvnými podmienkami uvedenými vo výzve a nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré 
by znevýhodňovali verejného obstarávateľa. 

 
12. Typ zmluvy 

Návrh Zmluvy na zabezpečenie stravovacích služieb prikladáme ako samostatnú prílohu č. 2  predmetnej výzvy. 
 

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 

19.10.2020 
 
 
 

Príloha č. 1 – Cenník 
Príloha č. 2 – Zmluva na zabezpečenie stravovacích služieb 
Príloha č. 3 - Vyhlásenie 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Milan Hýll 
                    vedúci odd. školstva  

            a soc. starostlivosti 


