
MESTO SENEC

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovarov a poskytnutie služieb

s názvom „Zabezpečenie stravovania pre seniorov Mesta Senec“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Senec
Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO: 00 305 065
DIČ: 2020662237
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Lócziová
Telefón: 0911 187 178
e-mail: locziovag@gmail.com

2. Typ zmluvy:
Zmluva na zabezpečenie stravovania pre seniorov Mesta Senec podľa §269, ods. 2 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Stredisko sociálnych služieb, Hviezdoslavova 55, 903 01 Senec

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Počet obedov: max. 200 obedov denne.
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov pre seniorov Mesta Senec 
podľa noriem závodného stravovania, t. j. 300 až 350g podľa jednotlivých druhov príloh 
s vopred zverejneným jedálnym lístkom zostavovaným týždenne vopred v rozsahu: 
polievka v množstve 0,33 1 na porciu, súčasťou je chlieb v množstve 1 ks a jedno hlavné 
jedlo, príprava vyrobenej stravy pre seniorov do obedárov a dodanie takto 
pripravenej stravy verejnému obstarávateľovi na miesto dodania uvedené v bode 3.

Objednávky a dodávky obedov:
Objednávky sa budú zasielať jeden deň vopred pred rozvozom stravy do 14.00 hod. (e- 
mailom alebo telefonicky). Formálna stránka objednávok sa dohodne dodatočne. Obedy 
požadujeme dodávať v obedároch. Požadujeme dennú evidenciu dodaných obedov (výkaz 
na základe objednávok - dodací list, prípadne iná forma). Prevzatie obedov sa potvrdí zo 
strany objednávateľa na denne predloženom dodacom liste. Sumárny výkaz dennej 
evidencie bude zasielaný na konci mesiaca ako príloha k faktúre za dané obdobie. Dovoz 
stravy v súlade s bodom 3 bude zabezpečovaný v čase od 10.00 hod do 10.45 hod.

Dodávateľ stravy:
a) predloží Rozhodnutie o schválení stravovacieho zariadenia z Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva,
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b) zabezpečí výrobu jedál v príslušnej norme schválenej v SR vždy z kvalitných 
a čerstvých surovín,

c) náklady spojené s dovozom stravy do výdajne obedov sú zahrnuté v cene obeda,
d) zabezpečí stravu v pracovných dňoch,
e) nadávkuje stravu do obedárov,
f) umožní uloženie prázdnych obedárov vo svojich priestoroch,
g) poskytne pre stravníkov 1 x týždenne jedálny lístok v počte 10 ks najneskôr 3 dni pred 

začiatkom nasledujúceho týždňa.

Počet stravníkov sa pohybuje v rozmedzí 150 až 200 mesačne; počet sa nedá presne určiť, 
nakoľko sa vždy mení, záleží koľko stravníkov sa odstravuje za daný mesiac.

Verejný obstarávateľ požaduje dovoz stravy do miesta dodania predmetu zákazky podľa 
bodu 3, výdaj stravy zabezpečujú zamestnanci verejného obstarávateľa.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód: 55520000-1 Služby hromadného stravovania

6. Možnosť rozdelenia zákazky: Zákazku nemožno rozdeliť

7. Variantné riešenie: Variantné riešenie sa nepripúšťa

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 138 600,00 € (bez DPH)

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Lehota poskytovania služieb je 01.02.2021 -  31.12.2021.

10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a tiež proces verejného obstarávania bude 
realizovaný v slovenskom jazyku.

11. Termín, miesto predloženia ponúk a lehota viazanosti ponúk:
Ponuku je potrebné predložiť písomne v zalepenej obálke s označením „Stravovanie 
dôchodcov -  Neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa Mesto Senec, Mierové nám. 
8, 903 01 Senec v termíne do 20.01.2021 do 13,00 hod. Uchádzač je svojou ponukou 
viazaný do 31.12.2021.

12. Cena:
Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných 
strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ponuky sa predkladajú na celý predmet zákazky s uvedením celkovej ceny v eurách 
bez DPH, jednotkovej ceny bez DPH, ceny v eurách vrátane DPH a informáciou, či je 
uchádzač platiteľom DPH.
Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady 
na predmet zákazky a primeraný zisk.

13. Návrh zmluvy:
Návrh zmluvy je prílohou tejto výzvy.



14. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať zvláštnych zdrojov. Preddavky nebudú úspešnému uchádzačovi 
poskytované. Lehota splatnosti faktúr je 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

15. Požadované podmienky účasti a požadované doklady:
Uchádzač predloží doklady podľa §32, ods. 1 ZVO, ktoré ho oprávňuje dodávať tovar 
a poskytovať služby (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo Živnostenského registra 
SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne 
overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača. V zmysle §152, ods. 1 
ZVO môže uchádzač nahradiť doklady podľa §32, ods. 1 ZVO predložením zápisu do 
zoznamu hospodárskych subjektov.

16. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Splnenie podmienok podľa §44, ods. 3 ZVO.

V Senci, 07.01.2021

V
Ing. Dušan Badinský 

primátor Mesta Senec

Prílohy: - návrh na plnenie kritérií
- zmluva na zabezpečenie stravy


