
                                            Stredná odborná škola polytechnická, 
                                                  Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov organizácie: Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 
Sídlo organizácie: Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Zastúpený:  Ing. Oľga Hodálová 
IČO:  42114985 
DIČ:  2022445799 
Telefón: 037/6530701 
Internetová stránka: www.ptechskola.edu.sk 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Richard Labovský 
email:  polytechnr@mail.telekom.sk 
Telefón:  0911 345 213 
 
2. Typ zmluvy:   
Zmluva o poskytovaní stravovania 
 
3. Názov predmetu obstarávania:  
Zabezpečenie hromadného stravovania zamestnancov a žiakov školy formou stravných lístkov. 

 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):    
55523100-3 Školské stravovanie 
55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy 
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 
55521100-9 Rozvoz stravy 
55521200-0 Donáška stravy 
 
5. Opis predmetu obstarávania:     
 

Zabezpečenie hromadného poskytovania stravovania v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka práce v 
počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek verejného obstarávateľa formou  akceptovaných 
stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov a žiakov. Stravovacie služby budú realizované 
prostredníctvom stravných lístkov, ktoré poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi. Spôsob 
objednávania bude dojednaný s úspešným uchádzačom. 

Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie výdaj, resp. zabezpečenie podávania 
jedného teplého hlavného jedla, pričom teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené 
hlavné jedlo vrátane teplej polievky. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa denné 
menu zostavené podľa Smerníc o výžive pri dodržiavaní vyváženosti energetického objemu s 
obsahom výživných látok  
Obstarávateľ /škola/ nemá vlastnú výdajňu jedál. 
 
 
 
 



Služby spojené s poskytovaním hromadného stravovania pre obstarávateľa: 
1. služby spojené s podávaním jedál pre pracovisko teoretického vyučovania -  Novozámocká  

ul.č.220 v pracovných dňoch v čase od 11:00 – 14:00 v priestoroch dodávateľa. Spôsob akým 
bude zabezpečený výdaj jedla bude dojednaný s úspešným uchádzačom. 

2. donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – areál Idea Novozámocká ul. 
č.224 v pracovných dňoch v čase od 11:00 – 14:00 

3. donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – Dvorčianska ul. č. 629 
v pracovných dňoch v čase od 11:00 – 14:00 

 
 Doba poskytovania  služieb stravovania  je 1 rok od uzavretia zmluvy. 
 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 
Predpokladaná hodnota zákazky  - hodnota stravnej jednotky: 

- Zamestnanci školy -  2,70 EUR s DPH  
- Žiaci školy –  2,50 EUR s DPH  

 
Celková cena zákazky bude v priebehu kalendárneho roka v sume 19 900,-  EUR bez DPH. 
 
Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v nasledovnej štruktúre: 
  

Popis poskytnutej služby    Cena v EUR 
bez DPH 

DPH v EUR Spolu s DPH v 
EUR 

Hodnota stravnej jednotky – zamestnanci školy 
podávanie jedál alebo donáška 

   

Hodnota stravnej jednotky – žiaci školy 

podávanie jedál alebo donáška 
   

 
K cenovej ponuke je potrebné uviesť spôsob poskytovania služieb podľa opisu predmetu 
obstarávania ( bod 5). 
 
7. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania  
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra. 
Termín dodania: mesačne na základe požiadaviek obstarávateľa od 02.09.2015. 
Podľa opisu predmetu obstarávania ( bod 5) 
                        

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti nasledovne:  

§ 26 ods. 1 písm. f)   

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia  - predložením fotokópie 
dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
podľa § 26 ods. 2 o verejnom obstarávaní.  

§ 28 ods.1 písm. d) opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo 

záujemcom na zabezpečenie kvality 

  



Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti – 

predložením:  

A. fotokópie platného potvrdenia príslušného orgánu regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ktorým uchádzač preukáže schválenie prevádzky. 
 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 

 lehota na predkladanie ponúk v písomnej podobe je do: 27.08.2015, 11:00 hod. V prípade 
doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. 
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je 
možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 
uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 
 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 

obstarávania „Zabezpečenie hromadného stravovania zamestnancov a žiakov školy 

formou stravných lístkov.“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

10. Obsah ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača 
a obsahuje  dokumenty podľa bodu 8: 

 doklad podľa § 26 ods.1 písm. f) 

 doklad podľa § 28 ods.1 písm. d)  

 doplnený návrh zmluvy 
 

V zmysle § 33 ods. 4 verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané 
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ príjme aj iný 
rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:   
 
najnižšia  cena  

- pri zabezpečení všetkých služieb podľa opisu predmetu obstarávania ( bod 5). 
 
 

11. Podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu školy. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na 
plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.  
Právo vystaviť faktúru vznikne dodávateľovi mesačne, podľa odberu stravných lístkov 
obstarávateľom. 
Cena, uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby. 

 
12.  Lehota viazanosti ponúk: 30.09.2015 
 
 



Ďalšie informácie   

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách.  
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 vrátane  DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH,  upozorní.  
Cena musí byť konečná, musí  zahŕňať všetky náklady dodávateľa súvisiace s realizáciou  požadovanej 
služby. 

Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení, alebo 
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka nebude 
ďalej hodnotená. 
 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, bude oznámený výsledok vyhodnotenia poštou.  
Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré   mu  vznikli s prípravou a doručením 
ponuky. 

 
 
V Nitre, dňa  21.08.2015 

 
Zodpovedná osoba: 
Ing. Richard Labovský, zástupca pre TEČ 
 
 
Podpis zodpovednej osoby: ...................................... 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ  STRAVOVANIA 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  medzi zmluvnými stranami uvedenými  v čl. I. tejto 
zmluvy. 

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 
Sídlo:  Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Zastúpený: Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka 
IČO: 42114985 
DIČ: 2022445799 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK 95 8180 0000 0070 0030 5332 
Objednávateľ nie je platcom DPH 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

          
Dodávateľ:                  
Sídlo:   
Zastúpený: 
IČO : 
IČ DPH:   
DIČ :               
Bankové spojenie:  
IBAN:      
Zapísaný v 
Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH          
(ďalej len „dodávateľ “) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní stravovania v zmysle Zákonníka práce § 152, nariadenia vlády 206/96 
Zb. 

 
Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 
 
Zabezpečenie hromadného poskytovania stravovania v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka práce v 
počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek verejného obstarávateľa formou  akceptovaných 
stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov a žiakov. Stravovacie služby budú realizované 
prostredníctvom stravných lístkov, ktoré poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi. Spôsob 
objednávania bude dojednaný s úspešným uchádzačom. 

Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie výdaj, resp. zabezpečenie podávania 
jedného teplého hlavného jedla, pričom teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené 
hlavné jedlo vrátane teplej polievky. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa denné 
menu zostavené podľa Smerníc o výžive pri dodržiavaní vyváženosti energetického objemu s 
obsahom výživných látok  



 
Služby spojené s poskytovaním hromadného stravovania pre obstarávateľa: 
1. služby spojené s podávaním jedál pre pracovisko teoretického vyučovania -  Novozámocká  

ul.č.220 v pracovných dňoch v čase od 11:00 – 14:00 v priestoroch dodávateľa. Spôsob akým 
bude zabezpečený výdaj jedla bude dojednaný s úspešným uchádzačom. 

2. donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – areál Idea Novozámocká ul. 
č.224 v pracovných dňoch v čase od 11:00 – 14:00 

3. donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – Dvorčianska ul. č. 629 
v pracovných dňoch v čase od 11:00 – 14:00 

 
 

Čl. III 
MIESTO PLNENIA 

 
Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že realizáciu predmetnej zmluvy dodávateľ zabezpečí dodaním 
stravy odberateľovi  Stredná odborná škola polytechnická, Nitra nasledovne: 
 

- služby spojené s podávaním jedál pre pracovisko teoretického vyučovania – Novozámocká ul.  
č. 220 – objednávateľ nemá vlastnú výdajňu jedál, pre uvedené pracovisko bude výdaj jedál 
zabezpečený nasledovným spôsobom: 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 

- donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – areál Idea, Novozámocká ul. 
č. 224 
 

- donáška balenej stravy pre pracovisko praktického vyučovania – Dvorčianska ul. č. 629. 
 
 

Čl. IV 
CENA 

 

Popis poskytnutej služby    Cena v EUR 
bez DPH 

DPH 
v EUR 

Spolu s DPH 
v EUR 

Spolu s DPH 
v EUR 

slovom 

Hodnota stravnej jednotky – 
zamestnanci školy  
/výdaj jedál alebo donáška/ 

   
 

 

Hodnota stravnej jednotky – žiaci školy 
/výdaj jedál alebo donáška/ 

    

 
Celková cena za dodané služby v zmysle Čl. II zmluvy bude v priebehu kalendárneho roka v sume 
do 20.000 ,-  EUR / slovom dvadsaťtisíc eur / 

 
 
 



Čl. V 
FAKTURÁCIA 

 
Za splnenie predmetnej zmluvy bude odberateľ platiť v hotovosti pri kúpe stravných jednotiek, alebo 
bude dodávateľ fakturovať odberateľovi mesačne hodnotu stravnej jednotky uvedenú v článku III. 
tejto zmluvy vynásobenú počtom objednaných stravných jednotiek za predchádzajúci mesiac. 
Faktúra bude uhradená prevodným príkazom do 14 dní od dátumu vystavenia.  
V prípade omeškania úhrady faktúr uhradí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
za každý deň omeškania. 

 
 

 
 

Čl. VI 
ĎALŠIE USTANOVENIA 

 
 
1.Dodávateľ sa zaväzuje: 

- pripravovať pre odberateľa jeden druh teplej polievky a minimálne 3 druhy hlavného jedla 
podľa vopred pripraveného jedálneho lístka 

- pripravovať jedlá v zmysle platných technologických a hygienických predpisov stanovených 
pre stravovanie  

2. Odberateľ sa zaväzuje: 
- objednať si druh jedla deň vopred formou označenia stravného lístka, časť objednávka alebo 

telefonicky  
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok od uzavretia zmluvy a môže byť zrušená ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou s výpovednou lehotou jeden mesiac.. 
4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať písomnou formou po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
6. Strava bude zabezpečená od  02.09.2015 
 

   
Za dodávateľa :        Za objednávateľa : 

 
  

V ......................., dňa         V Nitre, dňa 

 
 
 
 
 
  .................................................               ........................................... 

          Ing. Oľga Hodálová 
                  riaditeľka 

 
 


