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V   Ý   Z   V  A  

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

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

poskytnutie služby s názvom  

 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov“. 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:      

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Bystré 
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré  
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré 
IČO: 00332275 
DIČ: 2020640886 
Telefón: +421 574452144 
Fax: +421 574452144 
E – mail:  ocu.bystre@slovanet.sk 
www. bystre.ocu.sk 
 
Verejný obstarávateľ podľa §7, ods. 1, písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgasvo@gmail.com   

Stránkové hodiny v podateľni organizácie poverenej verejným obstarávateľom na zabezpečenie 
procesu verejného obstarávania v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. 
 
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš, mobil: 
+421 905 127 229, e mail: halgasvo@gmail.com  
 
2.  Názov zákazky a typ zmluvy: 

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení. Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy 
s úspešným uchádzačom. 
 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, 

Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré alebo prevádzka dodávateľa 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov 

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 

55520000-1 Služby hromadného stravovania  
55300000-3 Reštauračné služby  a podávanie jedál 
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55521100-9 Rozvoz stravy 
55521200-0 Donáška stravy 
Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Obce Bystré v súlade s ustanovením § 
152 ods. 2 Zákonníka práce  v stravovacom zariadení dodávateľa alebo prípravou a dovozom stravy do 
miesta dodania (Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré)   v dňoch pondelok až piatok mimo dní 
pracovného pokoja počas 36 mesiacov. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť stravu pre rannú 
a poobedňajšiu smenu. V prípade zabezpečenia stravovania zamestnancov v prevádzke dodávateľa, 
táto prevádzka musí byť v okruhu 500 m od sídla verejného obstarávateľa (Obecný úrad, Šarišská 
98/20, 09434 Bystré). 
 
Rozsah poskytovaných služieb: 

 Jedálny lístok bude vypracovaný na nasledujúce 1 týždne dopredu a je potrebné ho doručiť 
najneskôr vo štvrtok do 15:00 hod verejnému obstarávateľovi e mailom. Možnosť výberu 
z dvoch druhov jedál. 

 V prípade dovozu stravy v termonádobách motorovým vozidlom, ktoré zodpovedajú 
hygienickým a bezpečnostným predpisom. 

 Čas dovozu:  ranná smena - medzi 11:30 až 12:00 hod 
poobedňajšia smena - medzi 17:00 až 18:00 hod. 

 Strava bude obsahovať všetky odporúčané výživové dávky pre obyvateľov SR,. 
 Minimálny denný počet porcií: 20 
 Maximálny denný počet porcií: 40 
 Odber stravy bude pre reálny počet zamestnancov na daný deň a verejný obstarávateľ upresní 

deň vopred do 15:00 hod na e mailovú adresu dodávateľa 
 Hlavné jedlo:  - mäsové pokrmy 3x týždenne 

- sladké jedlo 1x týždenne 
- bezmäsité jedlo (alebo obmena ryby, cestoviny) 1x týždenne 

 Prílohy: - zemiaky 1-2x týždenne 
- ryža 1x týždenne 
- cestoviny 1x týždenne 

 Polievky: - s obsahom mäsa 1x týždenne 
- strukovinové 3x týždenne 

 
Predpokladaný počet porcií: 28 800,00. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 87 744,00 € 
 
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.  

Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu – vypracovanie  projektovej dokumentácie, v členení 
bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.  
 
5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa 

6.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 36 mesiacov odo dňa účinnosti 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 08.04.2021 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obecný úrad, Šarišská 98/20, 
09434 Bystré) a osobne na tej istej adrese (Obecný úrad, Šarišská 98/20, Bystré) alebo 
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (ocu.bystre@slovanet.sk).  
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V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
 adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
 označenie heslom:  

 
 „STRAVA -    NEOTVÁRAŤ“ 

c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka uchádzača neobsahuje návrh zmluvy (v prílohe č. 3); uchádzač návrh zmluvy 

nepredkladá ako súčasť svojej cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ bude požadovať zmluvu 

iba od úspešného uchádzača. 

e) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny 
podľa bodu 11 tejto výzvy)) 

 V prípade, že uchádzač ponúka stravovanie vo svojej prevádzke, uvedie názov 

a sídlo tejto prevádzky. 

 

9. Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa. 
 
 
10. Podmienky financovania: Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky 

sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného 

platobného styku v na základe predloženej faktúry. Faktúra sa vystaví 2x mesačne na základe 

skutočne odobratého množstva stravy. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30  kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia po splnení predmetu zmluvy.  

 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 Najnižšia celková cena s DPH.  

 

12. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
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D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
F. Cena bude vypracovaná vo forme: 

 

P.č. Názov M. j. 
Počet m. 

j 
Jednotková 
cena (EUR) 

Cena bez 
DPH 

(EUR) 

1. 
Dodávka stravy 

porcia 28 800,00     

 Spolu  bez  DPH      

 DPH 20%      

 CELKOM  vrátane  DPH      
 

13. Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 
  

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy.  Lehota na uzavretie zmluvy: do 30.04.2021. 
 

B. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
C. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak  majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných 
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak   
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému 
obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod 
zapísaných konečných užívateľov výhod.  

 
D. Povinnosť podľa bodu C.   sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je 

výsledkom postupu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný 
subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazujú vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

 
E. V prípade zmeny subdodávateľa, ak  tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku 
dňu zmeny subdodávateľa. 
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F. V prípade, ak nastane prípad že  úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu C., D. alebo E., 

nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.  
 

 

Bystré, dňa 29.03.2021 

 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

 

Prílohy:  č. 1 Návrh ceny (excelovský súbor) 

  č. 2 Formulár ponuky (wordovský súbor) 

č. 3  Návrh zmluvy 


