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Výzva na predloženie ponuky 
zákazka na poskytovanie služieb 

 
Mesto Senec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 (ďalej 
“zákon” alebo „ZVO“) vyhlasuje zákazku v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
Mesto Senec 
so sídlom: Mierové námestie 8, 903 01  Senec 
IČO: 00 305 065 
DIČ: 2020662237 
kontaktná osoba na základe poverenia: Bc. Marek Halmo 
telefón: +421 949 581 914 

Internetová stránka:  https://www.senec.sk/sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: systém JOSEPHINE 
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3916/summary 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: neuplatňuje sa 
4. Predmet obstarávania: Dodanie služieb pre zákazku: „Obedy pre dôchodcov“ 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: rámcová zmluva 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Meste Senec v rozsahu do 250 
obedov denne (t.j. do 60 000 obedov ročne), 20 krát do mesiaca, počas pracovných dní. 
Podmienkou je zosúladenie minimálne 3 obedov do týždňa s mestskou kuchyňou v Senci.  

Požiadavky na prípravu stravy (1 porcia): 
- polievka 0,33 l, súčasťou je chlieb v množstve 1 ks 
- a jedno hlavné jedlo 300 g – 350 g podľa jednotlivých druhov príloh 

Verejný obstarávateľ zvýhodní uchádzača (pozri bod 14 tejto výzvy), ktorý má k dispozícii 
priestor, v ktorom budú môcť stravníci konzumovať stravu. Minimálna požiadavka na priestor 
je: 

- na území Mesta Senec 
- min. počet miest na sedenie – 20 
- s možnosťou vyzdvihnutia stravy. 

Na základe konkrétnych objednávok časť stravy dodávateľ doručí do výdajne stravy na 
Hviezdoslavovej ulici v Senci (rozvezie mesto pre imobilných stravníkov), časť stravy vydá 
stravníkom do prepravných nádob a ak disponuje vlastným priestorom časť vydá k priamej 
konzumácii.  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   
- verejné zdroje (príspevok mesta na obedy): 60 000,- EUR bez DPH 
- celkom vrátane príspevku stravníkov 180 000,- EUR bez DPH  

 
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Senec 
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
Zmluva na 12 mesiacov od 1.7.2019  do 30.6.2020 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Výzva na predloženie ponuky 
s spolu s prílohami. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

12. Lehota na predloženie ponuky: 14.06.2019, 10.00 h 

 
13. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky v systéme JOSEPHINE na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3916/summary  
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   Kritériá s 

pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:  

- 90 bodov – cena (uchádzač uvedie jednotkovú cenu obeda x 60 000 obedov) 

- 10 bodov – vlastný priestor na výdaj obedov na území Mesta Senec 

Pravidlá uplatnenia kritérií: 

- najnižšia cena 90 bodov, ostatné ceny pomerovo k najnižšej cene 
- vlastný priestor na výdaj obedov: ak uchádzač má, pripočítať +10 bodov, ak priestor 

ucnádzač nemá, nič sa nepripočíta. 

15. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
15.1. Osobné postavenie 

15.1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa ust § 32 ZVO: 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
 f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 
15.1.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 20.1.1. 
Dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu v súlade s ust. §32, ods. (1) 

písm. e) Zákona. Uchádzač predloží výpis z obchodného registra alebo živnostenský list resp. iný 
ekvivalentný doklad, ktorým preukáže splnenie podmienky účasti. Ak má uchádzač sídlo mimo 
Slovenskú republiku, predkladá výpis z obdobného úradného registra s overeným prekladom. 
Podmienku môže preukázať uchádzač aj predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do 
zoznamu hospodárskych subjektov podľa ust. §152, ods. (1) Zákona. Forma predloženia dokladu 
o oprávnení poskytovať službu: sken, poukázanie na zápis v príslušnom registri – uvedenie 
webového odkazu (linku). 

 
15.1.3. Uchádzač vyplní Prílohu č. 1 Výzvy, kde vypíše svoju cenovú ponuku a podpisom 

oprávnenej osoby prehlási, že v súlade s ust. §32, ods.(1), písm. f) Zákona, že nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Formulácia sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto 
výzvy 

 
 

16.1. Technická a odborná spôsobilosť 
 
Zoznam dodaných tovarov v súlade s ust. §34, ods. (1) písm. a) Zákona.  
Minimálne požiadavky: uchádzač predloží zoznam zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru. 
V zozname uvedie o minimálne jednu rovnakú alebo obdobnú zákazku službe celkovo vo výške 10 000 
EUR bez DPH vo výške predpokladanej hodnoty zákazky za obdobie posledných 3 rokov od zverejnenia 
výzvy na predkladanie ponúk. Za obdobnú službu považuje verejný obstarávateľ  akúkoľvek prípravu 
stravy. V zozname uchádzač predloží informácie o subjekte odberateľa, dodanom tovare, období 
dodania tovaru, cene a uvedie kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, tel.číslo, email) 
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17. Pokyny na zostavenie ponuky:  
- Ponuka sa predkladá v písomnej elektronickej podobe, odporúča sa formát .pdf alebo 

.doc, ktorý sa predkladá elektronicky vo formáte MS Excell, alebo ekvivalentný,  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa 
predmetu zákazky, napr.: 

 
17.1 Identifikačné údaje uchádzača vrátane čestného vyhlásenia o neuložení zákazu 

účasti vo verejnom obstarávaní – vzor Príloha č. 1: (obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové 
spojenie, č. účtu a pod.) s označením obstarávania ku ktorému sa ponuka predkladá. 

 
17.2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Cenovú ponuku 

vypísať priamo v systéme JOSEPHINE 

Uchádzač uvedie navrhovanú cenu bez DPH a záveň tiež spolu s DPH. 

Uchádzačom navrhovaná celková cena musí byť uvedená v celých EUR, s maximálne 
dvoma desatinnými miestami za desatinnou čiarkou,  musí byť konečná, musí 
zahrňovať všetky náklady a činnosti spojené s realizáciou dodávky predmetu zákazky. 
V prípade ak uchádzač v postavení dodávateľa v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky nebude povinný odviesť DPH pri dodávke predmetu zákazky, ale 
odviesť ju bude povinný verejný obstarávateľ v postavení odberateľa, uvedie uchádzač 
v ponuke cenu vrátane DPH, ktorú bude povinný zaplatiť verejný obstarávateľ. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu 
celkom.  

17.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode  15  tejto výzvy, 
podľa pokynov tam uvedených. 

 
18. Jazyk ponuky 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

 
19. Komunikácia. 

Elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.  
20. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2020 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Bc. Marek Halmo, telefón: +421 949 581 
914 

22. Uzavretie rámcovej zmluvy  

Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk a s úspešnym 
uchádzačom uzavrie rámcovú zmluvu.  

23. Zrušenie verejného obstarávania 

Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

- Nebude predložená ani jedna ponuka 
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
- Ak jeho zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie 
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie  
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.......................................................... 

Ing. Jarmila Repássyová 
prednostka Mesta Senec 

Prílohy:  
 
Príloha č.1 – Identifikácia uchádzača a čestné vyhlásenie 
Príloha č. 2 – Zmluva na zabezpečenie stravovania 
 
 


