
           

Špecializované zariadenie v Trnave

Podjavorinskej 36 | 917 01 Trnava | Slovenská republika

Všetkým potenciálnym záujemcom 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
zákazka na poskytnutie služieb

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

(ďalej len ako „ZVO“)

„Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov 
Špecializovaného zariadenia v Trnave“

/ názov predmetu zákazky / 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO: 
Názov verejného obstarávateľa: Špecializované zariadenie v Trnave (ďalej ako „ŠZvTT“)
rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
Sídlo: Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľ  
IČO: 42155258       
DIČ: 2022645548         
IČ DPH: neplatiteľ DPH
Tel.: 033/5983912         
E-mail: specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk
Internetová stránka: www.specializovanezariadeniett.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.:  SK71 8180 0000 0070 00449 2780                 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: 
Ing. Monika Horváthová
Telefón: 033/5983913
Email: horvathova.monika3@zupa-tt.sk; hornickova.andrea@zupa-tt.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
Ing. Monika Horváthová
Telefón: 033/5983913
Email: horvathova.monika3@zupa-tt.sk; 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
Rámcová dohoda na poskytnutie služby/Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania

       predmet zákazky: Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby   
     a zamestnancov ŠZvTT    

druh zákazky :   služba 
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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Hlavný slovník:      55520000-1   (služby hromadného stravovania)
 
Doplňujúce predmety:            55321000-6    (služby spojené s prípravou jedál)

55322000-3    (služby spojené s varením jedál)
55521100-9    (rozvoz stravy)
55521200-0    (donáška stravy) 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy. Uchádzač
môže  predložiť  iba  jednu  ponuku.  V prípade,  že  uchádzač  predloží  ponuku  na  plnenie  len  časti
zákazky, bude jeho ponuka zo súťaže  vylúčená. Uchádzačom predložená ponuka bude vyjadrením
komplexnej celkovej ceny za poskytnutie služby s dodaním na požadované miesto.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  38.068,33,00 EUR bez DPH. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší
ako predpokladaná hodnota zákazky.
Jedná sa o predpokladané (nezáväzné) množstvo porcií/jedál,  ktoré  sú uvedené v prílohe č.1 tejto
výzvy (súťažné podklady).  Verejný obstarávateľ nie je viazaný odoberať predpokladané množstvo
zákazky.  Predmetom  fakturácie  bude  len  skutočne  objednaný  a dodaný  tovar  podľa  nevyhnutnej
potreby verejného obstarávateľa.

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom obstarávania  je  poskytnutie  služby,  t.j.  výroba,  príprava,  dodávka  (dovoz)  stravy  pre
zabezpečenie stravovania klientov a zamestnancov v ŠZvTT na stravovacej prevádzke v Trnave
v súlade s ustanovením § 152 ods.  2 zákona č. 311/2001 Z.z.  Zákonníka práce v znení  neskorších
predpisov, na prevádzke Trnava: ul. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava, na obdobie 09/2021-08/2022.

Jedná sa o dodávku stravy - desiata,  obed, olovrant - maximálne pre 20 klientov, vhodnú pre vekovú
kategóriu od 3 do 12 rokov (max. počet mesačne 440 desiatej, obedu a olovrantu) a maximálne pre 20
zamestnancov zariadenia (max. počet mesačne 440 hlavného jedla).
Stravu verejný obstarávateľ požaduje dodávať každý pracovný deň – cca 251 dní v roku. 

Dopravu stravy do zariadenia požadujeme denne maximálne do 1 h od výroby jedla v     členení:   

DESIATA: požaduje verejný obstarávateľ dodanie v čase od 7:30 hod – 9:00 hod., podávanie klientom
v čase od 9:00 hod – 9:30 hod.

OBED: požaduje verejný obstarávateľ dodanie v čase od 10:45 hod – 11:00 hod., podávanie klientom
a zamestnancom v čase od 11:00 hod – 12:00 hod. 

OLOVRANT: požaduje verejný obstarávateľ dodanie v čase od 13:30 hod – 14:00 hod., podávanie
klientom v čase od 14:00 hod – 14:30 hod.
 
Poskytovateľ stravovacích služieb dodá stravu do miesta sídla verejného obstarávateľa na základe
počtu jedál nahláseného deň vopred. Zmenu v nahlásenom počte jedál (dohlásenie, odhlásenie, zmena
vo výbere jedla) môže verejný obstarávateľ uskutočniť najneskôr do 8:00 hod. ráno v deň dodania.
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Poskytovateľ  stravovacích  služieb  dodá  stravu v nádobách na  to  určených.  Obedy  zamestnancom
musia byť jednotlivo balené, porciované, klientom môže byť dovezené hromadne, následne vydávané
na stravovacej prevádzke ŠZvTT.

Rozsah poskytovania služieb:
Uchádzač zabezpečí každý deň minimálne nasledovný sortiment:
MENU I – polievka, mäsité hlavné jedlo s prílohou
MENU  II  –  polievka,  bezmäsité  hlavné  jedlo  s prílohou  (zeleninové,  vaječné,  strukovinové,
zemiakové, múčne, atď.)
K hlavnému jedlu sa vyžaduje zeleninový šalát, prednostne z čerstvej zeleniny alebo ovocný kompót.
Verejný  obstarávateľ  požaduje,  aby  poskytovateľ  stravovacích  služieb  umožnil  stravníkom  výber
obeda:
na objednávku podľa vopred zostaveného jedálneho lístka minimálne zo 4 (štyroch) hlavných jedál,
z toho minimálne dve mäsité hlavné jedlá,
na objednávku podľa vopred zostaveného jedálneho lístka minimálne jeden druh polievky.
Poskytovateľ stravovacích služieb je povinný zostaviť a predložiť verejnému obstarávateľovi týždenný
jedálny lístok najneskôr  vo  štvrtok v týždni,  ktorý predchádza týždňu,  pre  ktorý  je  jedálny  lístok
zostavovaný.

Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné gramáže stravy:

Porcia Minimálna hmotnosť
Obed  s hlavným
jedlom mäsitým

Polievka 0,33 l, 100 gramov mäsa a 200 gramov príloha, 50 gramov zeleninový
šalát alebo ovocný kompót, prípadne krajec chleba

Obed  s hlavným
jedlom bezmäsitým

Polievka 0,33 l, 120 gramov bezmäsitého hlavného jedla a 200 gramov príloha,
prípadne 50 gramov zeleninový šalát alebo ovocný kompót, krajec chleba

Obed  s hlavným
jedlom múčnym

Polievka 0,33 l, 350 gramov, prípadne 50 gramov zeleninový šalát alebo ovocný
kompót, krajec chleba

- gramáž mäsa je uvedená v surovom stave
- gramáž príloh je uvedená po tepelnej úprave

Všetky  pripravované  pokrmy  musia  vyhovovať  ustanoveniam  potravinového  kódexu  SR
a ustanoveniam jednotlivých nariadení, vyhlášok a výnosov, ktoré rušia a nahrádzajú dotknuté hlavy
potravinového kódexu SR, pri výrobe pokrmov uchádzač musí zabezpečiť ich zdravotnú neškodnosť
a nutrične vyvážený sortiment jedál. Uchádzač musí dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe pre
stravovacie prevádzky podľa systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analýza
nebezpečenstva  a kritické  kontrolné/ochranné  body).  Uchádzač  musí  zabezpečiť  prípravu  stravy
osobami (FO, PO), ktorí sú držiteľmi zdravotných preukazov.

Pri  vyhotovení  a dodávke  stravy  musí  byť  dodržaná  výživová  hodnota  stravy  na  základe
výživových faktorov - energia,  bielkoviny,  tuky  a sacharidy v rámci   týždenného jedálneho lístka
v konfrontácii s ohľadom na vek, resp. fyziologické potreby.  (podľa  prílohy č. 6)

Podľa § 26 ods.  4 písm. i)  zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane,  podpore a rozvoji  verejného
zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  fyzická  osoba  -
podnikateľ  a  právnická  osoba,  ktoré  prevádzkujú  zariadenia  spoločného  stravovania,  sú  povinné
zabezpečovať  výživovú  hodnotu  hotových  pokrmov  a  nápojov  podľa  odporúčaných  výživových
dávok. 

Podľa § 10 ods.  1  vyhlášky č.  533/2007   o  podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia
spoločného stravovania v znení neskorších predpisov výživová hodnota pokrmov vychádza  z obsahu
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výživových  faktorov  podľa  odporúčaných  výživových  dávok  pre  jednotlivé  vekové  skupiny
obyvateľstva.

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo Slovenskej republiky (ďalej OVD) vyhlásené
Hlavným  hygienikom  Slovenskej  republiky  boli  zverejnené  dňa  28.  apríla  1997  vo  Vestníku
Ministerstva  zdravotníctva  SR.  Aktualizované Odporúčané  výživové  dávky  pre  obyvateľstvo  v
Slovenskej  republike  (9.revízia) vyhlásil  Úrad  verejného  zdravotníctva  Slovenskej  republiky  s
platnosťou od 19.6.2015, čím sa stali záväznou smernicou pre riadenie a realizáciu výživovej politiky.
Predstavujú  teoretické  východisko  výživy  pre  vytváranie  fyziologických  spotrebných  dávok  pre
jednotlivé typy spoločného stravovania a receptúry jedálnych lístkov.

OVD sú uvedené v  Aktualizovanom programe ozdravenia výživy obyvateľov SR, ktorý bol
schválený ako aktualizácia pôvodného Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR uznesením vlády
SR v decembri  2008 za účelom zníženia  negatívnych vplyvov životného štýlu a najmä rizikových
faktorov výživy.

 Na základe vyššie uvedeného zákona a vyhlášky požadujeme poskytovať stravu v súlade so
zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.  

Strava sa bude pripravovať podľa jedálneho lístka zostaveného vopred na každý týždeň. 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť/mať k dispozícii zariadenie potrebné na prípravu jedál na základe
elektronickej objednávky ako aj prepravné nádoby, motorové vozidlo, prostredníctvom ktorých bude
zabezpečovaná preprava/rozvoz objednaných jedál do zariadenia/na miesto určenia.

5. Miesto poskytnutia služby:
Špecializované zariadenie v Trnave, Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava
Termín poskytnutia služby:
začiatok: 02.septembra 2021 
ukončenie: 31.augusta 2022

         
6. Podmienky financovania: 

Verejný obstarávateľ bude zákazku financovať z vlastných finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
na príslušný rok. 
Verejný  obstarávateľ  neposkytuje  preddavky  ani  zálohy.  Úhrada  predloženej  faktúry  za  predmet
zákazky  sa  bude  hradiť:  1x  mesačne  na  základe  podpísaného  preberacieho/  dodacieho  listu
potvrdeného  verejným  obstarávateľom  bezhotovostným  prevodom  v  zmysle  príslušných  platných
predpisov.  Lehota  splatnosti  faktúry  do  30  dní  od  jej  doručenia  a odsúhlasenia  verejným
obstarávateľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

7. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie : 
a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,

telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky
na ktorú sa ponuka predkladá,

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – vyplnená Príloha č.2

c. Doklad o oprávnení poskytovať službu.  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) ZVO (je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné  práce  alebo  poskytovať  službu,  nemá  uložený  zákaz  účasti  vo  verejnom  obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu). Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm.  a)  ZVO  uchádzač  alebo  každý  člen  skupiny  dodávateľov  voči  verejnému  obstarávateľovi
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nepreukazuje.  Verejný  obstarávateľ  si  splnenie  podmienok  účasti  osobného  postavenia  overí
prostredníctvom  verejne  dostupných  registrov  (živnostenského  registra  verejne  dostupného  na
www.zrsr.sk, obchodného registra verejne dostupného na www.orsr.sk, registrov Štatistického úradu
SR  verejne  dostupných  na  www.statistics.sk,  a pod.)  alebo  v zozname  hospodárskych  subjektov
a v Registri osôb so zákazom vedených Úradom pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa
§40 ods. 6 písm. f) ZVO. 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri
partnerov verejného sektora. V zmysle ustanovení § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
-Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho
bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu
100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce
sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do
registra určiť.
-Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) druhého a šiesteho bodu nie je ten, kto má
jednorazovo nadobudnúť majetok,  práva k majetku alebo iné majetkové práva,  ktorých všeobecná
hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

d. Podpísaná/akceptovaná zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - Príloha č.5
Návrh Rámcovej dohody má byť podpásaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo  iným  zástupcom  uchádzača,  ktorý  je  oprávnený  konať  v mene  uchádzača  v záväzkových
vzťahoch.

e. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3, doplnené, podpísané uchádzačom

f. Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ – Príloha č. 4, doplnené, podpísané uchádzačom.
                                    

8. Administratívne informácie:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 16.08.2021 do 10,00 hod. 
Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, alebo elektronicky
V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Podjavorinskej
36, 917 01 Trnava. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena
alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri
vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Ponuku je možné predložiť/doručiť aj v     elektronickej podobe   na adresu: 
horvathova.monika3@zupa-tt.sk; hornickova.andrea@zupa-tt.sk
Do  predmetu  e-mailu  treba  uviesť  heslo:  VO-„  Príprava  a dovoz  stravy  pre  klientov
a zamestnancov  ŠZvTT“.  Všetky  dokumenty  podpísané  uchádzačom  alebo  osobou  oprávnenou
konať za dodávateľa musia byť naskenované do formátu *.pdf a doručené v lehote na predkladanie
ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu. Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na
e-mail kontaktnej osoby verejného obstarávateľa je max. 5 MB, a to vrátane príloh.

V prípade  predloženia  ponuky  poštovou  službou,  obálka  musí  byť  zreteľne  označená  nápisom
„Verejné obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Príprava a dovoz stravy pre klientov
a zamestnancov ŠZvTT“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
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Otváranie ponúk: 16.08.2021 12:00 v sídle verejného obstarávateľa.

9. Jazyk ponuky, spôsob určenia ceny:
Celá  ponuka,  doklady a dokumenty  v nej  predložené  musia  byť  vyhotovené  v slovenskom

jazyku. Ak je súčasťou ponuky doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa
spolu  s jeho  úradným  prekladom  do  slovenského  jazyka;  to  neplatí  pre  doklady  a dokumenty
vyhotovené  v českom jazyku.  Ak sa  zistí  rozdiel  v ich obsahu,  rozhodujúci  je  úradný preklad do
štátneho jazyka.
Mena  a ceny  uvádzané  v ponuke:  navrhovaná  cena  musí  byť  vyjadrená  v  €  s presnosťou na  dve
desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 
-navrhovaná zmluvná cena bez DPH
-cena DPH
-navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
-cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní vo svojej ponuke.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Ponuky  sa  budú  hodnotiť  na  základe   najnižšej  ceny  za  poskytnutie  služby  predmetu  zákazky.
Víťazom verejného obstarávania  sa  stane  ten  uchádzač,  ktorý  predložil  najnižšiu  ponukovú cenu,
uvedenú v EUR, vrátane DPH. V prípade zhody najnižšej ceny rozhoduje najnižšia cena za položky
obed.  Druhý v poradí  bude ten uchádzač,  ktorý predložil  druhú najnižšiu cenu.  Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví rovnakým systémom.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo
výzve.    

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.

uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo
výzve  na  predloženie  cenovej  ponuky  alebo  iných  dokumentov  poskytnutých  verejným
obstarávateľom  v lehote  na  predkladanie  ponúk  sa  bude  uskutočňovať  iba  v štátnom
(slovenskom)  jazyku.  Prípadné  nejasnosti  je  možné  konzultovať  s kontaktnými  osobami.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00.

 Po  vyhodnotení  cenových  ponúk  budú  uchádzači  písomne  oboznámení  s výsledkom
vyhodnotenia. 

 Lehota na oznámenie: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 10
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi
oznámi v lehote do 10 pracovných dní, že jeho ponuku neprijal. 

 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda.
 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný

obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
 Všetky výdavky spojené s prípravou,  predložením dokladov a predložením cenovej ponuky

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:

-ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
-zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
-ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
-nebola predložená ani jedna ponuka.

Verejný  obstarávateľ  uzavrie  zmluvu  iba  s takým  uchádzačom,  ktorý  je  zapísaný
v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len “RPVS“) v zmysle zákona č. 315/2016
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Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ak mu tento zákon zápis ukladá ako povinnosť. 

11. Obsah ponuky : 
 čestné  vyhlásenia  uchádzača  podpísané  štatutárnym  orgánom  uchádzača  –

príloha č. 3 a príloha č. 4
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 2
 ponuková cena vypracovaná v zmysle prílohy č.  1  – podpísaná štatutárnym

orgánom uchádzača
 Návrh Zmluvy podľa prílohy č. 5 – podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača 

12. Ostatné: 
Uchádzač  berie  na  vedomie,  že  zmluva,  ktorej  predmetom  bude  táto  zákazka  bude  sprístupnená
v zmysle zákona v CRZ a na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
1. Špecifikácia predmetu zákazky, súťažné podklady, nacenený položkový rozpočet
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
5. Návrh Zmluvy – vzor
6. Odporúčané výživové dávky

V Trnave, dňa 06.08.2021.

S úctou, 

.................................................................... 
PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľka

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, súťažné podklady 

Z Á K A Z K A S NÍZKOU HODNOTOU  

(služba)
Názov predmetu zákazky

„Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov 
Špecializovaného zariadenia v Trnave“

Strana 7



Druh stravy 

(stĺpec- 1 )

Ponuková cena 
za ks  bez DPH  
v €

(stĺpec- 2 )

DPH 
v € 

(stĺpec- 3 )

 Ponuková cena
za ks spolu
 s DPH 

(stĺpec- 4 )

Počet ks / 
deň

(stĺpec- 5 )

Spolu 
za 1 deň 
v €

(stĺpec- 6 )

Spolu  za  251
dní v roku v €
s DPH *

(stĺpec-7 )
/stĺpec 6 x 251
ks/

desiata klienti
vo  veku  3-12
rokov

20

Obed klienti
vo  veku  3-12
rokov

20

Obed
zamestnanci

20

olovrant klienti
vo  veku  3-12
rokov

20

Celkom: 

Cena celkom za 1 rok/12 mesiacov/251 pracovných dní

*predpokladané maximálne množstvo odobratej stravy za rok

V …………………………dňa ..........................

meno a podpis štatutárneho
zástupcu

Príloha č. 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky: „Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov 
Špecializovaného zariadenia v Trnave“
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Identifikačné údaje uchádzača: 
Názov uchádzača: .........................................................
Sídlo uchádzača: ...........................................................
IČO uchádzača: ............................................................ 
E-mail kont. osoby: ...................................................... 
Telefón kont. osoby: ....................................................

Cena celkom za celý predmet zákazky:

P. č. Položky predmetu obstarávania MJ
Množstvo

MJ

Cena za
všetky
MJ bez

DPH

Výška DPH
20%

(za všetky
MJ)

Cena celkom
vrátane DPH

– konečná
cena

(za všetky
MJ)

1.
Stravovacie  služby-príprava  a dodávanie
stravy klientom a zamestnancom ŠZvTT

deň 251

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH 
v ponuke na to upozorní.

Vyplnené dňa:

                                                                                                                                              

Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač:  ......................................................................................................... 

(doplniť názov uchádzača, IČO)
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Vyhlásenie uchádzača:

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod
názvom:  „Príprava  a dovoz  stravy  pre  prijímateľov  sociálnej  služby  a zamestnancov

Špecializovaného zariadenia v Trnave“, ktoré určil verejný obstarávateľ.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili  sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi
bola právoplatne uložená sankcia,

5. Nedopustili  sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto  verejným  obstarávaním,  môže  verejný  obstarávateľ  spracovávať  podľa  zákona  o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................ 

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu 

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

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

Názov zákazky:
„Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov

Špecializovaného zariadenia v Trnave“
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............................................................................[doplniť  názov  uchádzača,  IČO],
zastúpený ....................................................................[doplniť meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej
len  „súťaž“)  vyhláseného  na  obstaranie  vyššie  uvedeného  predmetu  zákazky  (ďalej  len
„zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 06.08.2021, týmto 

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá  je  alebo  by mohla  byť  zainteresovaná  v  zmysle  ustanovení  §  23  ods.  3  zákona  č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení  („zainteresovaná osoba“)  akékoľvek aktivity,  ktoré  by mohli  viesť  k  zvýhodneniu
nášho postavenia v súťaži, 

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii,  ktorá je
považovaná  za  konflikt  záujmov  alebo  ktorá  by  mohla  viesť  ku  konfliktu  záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem  verejnému  obstarávateľovi  v  postupe  tohto  verejného  obstarávania  presné,
pravdivé a úplné informácie. 

V ................................, dňa ................................... Podpis: ............................................ 

                                                                             ( vypísať meno, priezvisko a funkciu 

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 5 

Rámcová dohoda na poskytnutie služby – stravovanie pre klientov a
zamestnancov ZSS  

uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

1.  Objednávateľ: Špecializované zariadenie v Trnave                              
Sídlo organizácie:                   917 01 Trnava, Podjavorinskej 36   
Zastúpený, štatutárny orgán: PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľka
Názov banky:                   Štátna pokladnica   
Číslo účtu IBAN:                       SK71 8180 0000 0070 0049 2780   
IČO:                                   42155258 
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DIČ: 2022645548
Označenie registra, zapísaný:  ŠÚ SR, MPSVaR, Centrálny register poskyt. Soc. služieb
Tel.: 033/598 3912
e-mail: specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk

    (ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ: ....................................................... (obchodné meno) 

     Sídlo: ............................................................

     Zastúpený: ............................................................. 

     Bankové spojenie: .............................................................

     Číslo účtu IBAN: .............................................................

     IČO: ............................................................. 

     IČ DPH: .............................................................

     DIČ: .............................................................

     Označenie registra, zapísaný:   .............................................................

     (ďalej len „poskytovateľ“)
                                                  

Preambula 

Objednávateľ na uzatvorenie tejto zmluvy  použil zadávanie zákazky, v zmysle  § 117 zákona
č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.   

Čl. I.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom tejto  zmluvy  je  poskytnutie,  zabezpečenie  stravovacích  služieb:  stravovanie  pre
klientov a zamestnancov Špecializovaného zariadenia v Trnave  podľa  špecifikácie uvedenej
v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  Dodávanie stravy bude poskytované
v pracovných dňoch v priebehu celého roka podľa odsúhlaseného harmonogramu dodávky stravy
/desiata, obed, olovrant/ a  na základe  prihláseného počtu  klientov a zamestnancov. Maximálny
počet klientov na 1 deň – 20 a maximálny počet zamestnancov na 1 deň – 20. 
Verejný  obstarávateľ  nie  je  viazaný odoberať  predpokladané množstvo  zákazky.  Predmetom
fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný tovar podľa nevyhnutnej potreby verejného
obstarávateľa.

2. Poskytovateľ  sa  zaväzuje,  že  za  podmienok  dohodnutých  v tejto  zmluve  poskytne
objednávateľovi požadovanú službu  a objednávateľ sa zaväzuje službu prevziať a zaplatiť  cenu
podľa článku II. tejto  zmluvy. 

Čl. II. 
Cena 

1. Cena za  poskytnutie  služby  je  stanovená  na  základe  výsledku  súťaže  a v  zmysle  zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

2. Cena celkom s DPH je ...................................................... v Eur 
Slovom : .............................................................................
Z toho: 
DPH: ........................................................................ v Eur
Cena celkom bez DPH ..............................................v Eur        
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Podrobný rozpis rozsahu poskytnutých služieb je uvedený v prílohe č. 1 k tejto  zmluve, ktorá tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť.
V cene  za poskytnutie služby sú zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto dodania.

Čl. III.
Miesto plnenia a čas plnenia   

1.  Poskytnutie služby na základe tejto zmluvy je dohodnuté na dobu určitú v termíne od: 
02. septembra 2021 do 31. augusta 2022 /12 mesiacov/.

2. Miesto plnenia:  Špecializované zariadenie v Trnave, Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava

3.  Podmienky plnenia – zmluvné strany sa dohodli,  že strava bude poskytovaná každý pracovný
deň v termínoch:
Dopravu stravy do zariadenia poskytovateľ zabezpečí denne maximálne do 1 h od výroby jedla
v     členení:   

DESIATA: požaduje verejný obstarávateľ dodanie v čase od 7:30 hod – 9:00 hod., podávanie klientom
v čase od 9:00 hod – 9:30 hod.

OBED: požaduje verejný obstarávateľ dodanie v čase od 10:45 hod – 11:00 hod., podávanie klientom
a zamestnancom v čase od 11:00 hod – 12:00 hod. 

OLOVRANT: požaduje verejný obstarávateľ dodanie v čase od 13:30 hod – 14:00 hod.,  podávanie
klientom v čase od 14:00 hod – 14:30 hod.

Čl. IV.
Rozsah poskytovania služieb

Poskytovateľ zabezpečí každý deň minimálne nasledovný sortiment:
MENU I – polievka, mäsité hlavné jedlo s prílohou
MENU II – polievka, bezmäsité hlavné jedlo s prílohou (zeleninové, vaječné, strukovinové, zemiakové,
múčne, atď.)
K hlavnému jedlu sa vyžaduje zeleninový šalát, prednostne z čerstvej zeleniny alebo ovocný kompót.
Objednávateľ požaduje, aby poskytovateľ stravovacích služieb umožnil stravníkom výber obeda:

- na objednávku podľa vopred zostaveného jedálneho lístka minimálne zo 4 (štyroch) hlavných
jedál, z toho minimálne dve mäsité hlavné jedlá,

- na objednávku podľa vopred zostaveného jedálneho lístka minimálne jeden druh polievky.
Poskytovateľ  stravovacích  služieb  je  povinný  zostaviť  a predložiť  objednávateľovi  týždenný  jedálny
lístok najneskôr vo štvrtok v týždni, ktorý predchádza týždňu pre ktorý je jedálny lístok zostavovaný.

Poskytovateľ zabezpečí nasledovné gramáže stravy:
Porcia Minimálna hmotnosť

Obed s hlavným 
jedlom mäsitým

Polievka 0,33 l, 100 gramov mäsa a 200 gramov príloha, 50 gramov zeleninový 
šalát alebo ovocný kompót, prípadne krajec chleba

Obed s hlavným 
jedlom bezmäsitým

Polievka 0,33 l, 120 gramov bezmäsitého hlavného jedla a 200 gramov príloha, 
prípadne 50 gramov zeleninový šalát alebo ovocný kompót, krajec chleba

Obed s hlavným 
jedlom múčnym

Polievka 0,33 l, 350 gramov, prípadne 50 gramov zeleninový šalát alebo ovocný 
kompót, krajec chleba

- gramáž mäsa je uvedená v surovom stave
- gramáž príloh je uvedená po tepelnej úprave
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Jedlá  budú  dodávateľom  pripravované  podľa  platných  receptúr  jedál  v stravovaní.  Všetky
pripravované  pokrmy  musia  vyhovovať  ustanoveniam  potravinového  kódexu  SR  a ustanoveniam
jednotlivých  nariadení,  vyhlášok  a výnosov,  ktoré  rušia  a nahrádzajú  dotknuté  hlavy  potravinového
kódexu SR, pri  výrobe pokrmov poskytovateľ musí zabezpečiť  ich zdravotnú neškodnosť a nutrične
vyvážený sortiment jedál. Poskytovateľ musí dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe pre stravovacie
prevádzky  podľa  systému  HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Points  –  Analýza
nebezpečenstva  a kritické  kontrolné/ochranné  body).  Poskytovateľ  musí  zabezpečiť  prípravu  stravy
osobami  (FO,  PO),  ktorí  sú držiteľmi  zdravotných preukazov.  Dodávateľ  je  povinný zabezpečiť/mať
k dispozícii zariadenie potrebné na prípravu jedál na základe elektronickej objednávky ako aj prepravné
nádoby, motorové vozidlo, prostredníctvom ktorých bude zabezpečovaná preprava/rozvoz objednaných
jedál do zariadenia/na miesto určenia.

Čl. V.
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli  v zmysle zákona o cenách  za poskytnutie stravy zaplatiť   za 1 ks
stravy čiastku vo výške : 
- Desiata klienti: ..............................   Eur s DPH
- obed klienti:  ..............................   Eur s DPH
- obed zamestnanci:  ..............................   Eur s DPH
- olovrant klienti: ..............................   Eur s DPH 

Celková  mesačná  faktúra  bude  obsahovať:  cenu  za   poskytnutie  stravy  x  počet  mesačne
odobraných jedál spolu dovozom do zariadenia.

2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
 obchodné meno  a sídlo objednávateľa a poskytovateľa 
 identifikačné údaje objednávateľa a poskytovateľa (IČO, IČ DPH, DIČ)
 dátum poskytnutia služby
 dátum splatnosti 
 dátum vyhotovenia faktúry
 predmet poskytnutia služby  – množstvo poskytnutých služieb 

3. Zálohová  platba ani platba vopred sa neumožňujú. 

4. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného   
ústavu  objednávateľa,  po  poskytnutí  služby  a písomným  potvrdením  odsúhlasenia  množstva  
poskytnutej služby  na základe vystavenej faktúry. 

5. Dohodnutá splatnosť faktúry je do  30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na zmenu alebo opravu.
Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi, lehota splatnosti
faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej,  zmenenej alebo
doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o poskytnutí služby nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva  o poskytnutí  služby  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia
v centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana a to bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení (prevzatí) výpovede druhou stranou.

4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
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5. Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné.

 V Trnave,  dňa:             v ......................., dňa: 

Objednávateľ: Poskytovateľ:

____________________________ ___________________________
 PhDr. Andrea Horníčková
              riaditeľka                             

Príloha č. 1 – podrobná špecifikácia poskytnutých služieb 

Druh stravy 

(stĺpec- 1 )

Ponuková cena 
za ks  bez DPH  
v €

(stĺpec- 2 )

DPH 
v € 

(stĺpec- 3 )

 Ponuková cena
za ks spolu
 s DPH 

(stĺpec- 4 )

Počet ks / 
deň

(stĺpec- 5 )

Spolu 
za 1 deň 
v €

(stĺpec- 6 )

Spolu  za  251
dní v roku v €
s DPH 

(stĺpec-7 )
/stĺpec 6 x 251
ks/

desiata klienti
vo  veku  3-12
rokov

20

Obed klienti
vo  veku  3-12
rokov

20
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Obed
zamestnanci

20

olovrant klienti
vo  veku  3-12
rokov

20

Celkom: 

Cena celkom za 1 rok / 12 mesiacov 

V Trnave, dňa ..........................

meno a podpis štatutárneho
zástupcu poskytovateľa
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