
 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

IČO: 00690929 

 

 

 

 

 

 

Zákazka s postupom zadávania 

podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

VÝZVA NA ÚČASŤ  

VO VÝBEROVOM KONANÍ 

 

PREDMET OBSTARÁVANIA:   

Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov  

MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa  10. februára 2015 
 

Marián Gaj v.r.  

      starosta 



 

 

 1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever 

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

IČO: 00690929 

 

Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta 

Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67 

 

2 POZVÁNKA 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:  

„Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v 

ZOS“ 

 

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, 

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 02.03.2015 do 09.00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého 

kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. 

 

3 PREDMET 

Služby  

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, resp.          

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného  slovníka obstarávania (CPV): 

 

Hlavný predmet:  

55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 

55322000-3  Služby spojené s varením jedál 

55521200-0 Donáška stravy 

 

Opis predmetu: 

Predmetom zákazky je poskytovanie a zabezpečenie donášky teplého hlavného jedla (vrátane polievky a nápoja) 

denne pre 4 zamestnancov obstarávateľa pracujúcich v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 

Košice (ďalej aj ako zariadenie). Donášku obedov obstarávateľ požaduje zabezpečiť 7 dní v týždni t.j.  pondelok, 

utorok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu (vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov). 

 

4 KRITÉRIA  

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium. 

Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok obstarávania je najnižšia cenová ponuka pri dodržaní 

podmienok verejnej súťaže.  

 

5 PODMIENKY PRI ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANEJ SLUŽBY 

Podmienky dovozu stravy požadované verejným obstarávateľom:  

- donáška stravy na miesto určenia t.j, do Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 

Košice - zabezpečí dodávateľ vo vlastnej réžii,  

- strava bude dovážaná v plastových obedároch (obedáre zabezpečí obstarávateľ). 

 

 



 

 

6 MIESTO DODANIA 

Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice 

 

7 TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY   

Požadovaná doba trvania služieb:    

od 01.05.2015 do 30.4.2019 t.j. 4 roky                             

 

8 HODNOTA ZÁKAZKY 

Zákazka s postupom zadávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predpokladaná hodnota zákazky počas trvania platnosti zmluvy (t.j. 4 roky) pri predpokladanom množstve 

poskytovania stravy 5 844 ks je 15 584,00 EUR bez DPH. 

 

9 REKLAMÁCIA 

V zmysle zmluvných podmienok. 

10 ŠPECIFIKÁCIA 

Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky (podrobný opis): 

Predmetom zákazky je poskytovanie a zabezpečenie donášky teplého hlavného jedla (vrátane polievky a nápoja) 

denne pre 4 zamestnancov obstarávateľa pracujúcich v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 

Košice. Donášku obedov obstarávateľ požaduje zabezpečiť 7 dní v týždni t.j.  pondelok, utorok, stredu, štvrtok, 

piatok, sobotu, nedeľu, (vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov).  

 

Požaduje sa: 

1. ponuka minimálne 4 jedál, z toho 2 mäsité, 2 bezmäsité jedlá 

2. stravnú jednotku požadujeme v zložení: polievka (1 druh pre každé menu v jedálnom lístku) v množstve 

0,25 l, hlavné jedlo, príloha, nápoj,  

3. zloženie mäsitého jedla: mäso 120 g v surovom stave, príloha 160-200 g po úprave, šalátová alebo 

kompótová príloha podľa druhu mäsa,  

4. z dvoch mäsitých jedál denného menu aspoň 1 jedlo požadujeme s prílohou,  

5. bezmäsité jedlo podľa aktuálneho jedálneho lístka  

6. pitný režim 1 nealko nápoj,  

7. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu hygienických podmienok spracovania 

surovín a prípravy jedál v kuchyni (vývarovni) uchádzača, a to ešte pred rozhodnutím o výbere 

úspešného dodávateľa stravy a tiež po uzavretí zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb, min. 1x 

polročne bez predchádzajúceho súhlasu budúceho dodávateľa.  

 

Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky  

t. j. vrátane dovozu obedov. 

 

Cenu za služby podľa špecifikácie uvedenej v bode 10 uveďte v Prílohe č. 2 Výzvy na účasť vo výberovom 

konaní. 

 

11 CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

Uchádzač uvedie v Prílohe č. 2 výzvy navrhovanú zmluvnú cenu zvlášť za stravnú jednotku bez DPH (vrátane 

donášky stravy), za stravnú jednotku s DPH (vrátane donášky stravy), cenu za predpokladané množstvo bez 



 

DPH, cenu za predpokladané množstvo s DPH a cenu za celý predpokladaný objem zákazky spolu bez DPH a s 

DPH. 

Predpokladané množstvo poskytovania stravy pre zamestnancov je približné a predstavuje cca 5844 kusov  

počas trvania platnosti zmluvy. Predpokladané množstvo (a v závislosti od neho aj celková cena) sa môže zvýšiť 

alebo znížiť podľa potrieb obstarávateľa v závislosti od počtu zamestnancov pracujúcich v zariadení, od počtu 

odpracovaných zmien, dovoleniek, prekážok v práci a pod. 

 

K cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ priložiť aj návrh týždenného jedálneho lístka -  menu  na 

týždeň (denná ponuka minimálne zo 4 jedál), kde bude uvedená aj gramáž jedál. Jedálny lístok je potrebné 

podpísať  uchádzačom alebo oprávneným zástupcom uchádzača. 
 

12 PLATNOSŤ PONUKY 

Doba platnosti ponuky do 30.06.2015. 

 

13 PLATOBNÉ PODMIENKY 

V zmysle zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb. 

 

14 KONTAKTNÉ OSOBY 

Počas výberu dodávateľa až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na poskytovanie akýchkoľvek informácií 

spojených s prehliadkou miesta obsiahnutého v špecifikácii v súvislosti s výberom dodávateľa len osoba uvedená 

v tejto výzve. 

Kontaktná osoba:  Mgr. Zdenka Sloviková  

Email: zdenka.sloviková@kosicesever.sk 

 

Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Jaroslav Karola 

Telefón: +421 55 63 247 74 

Mobil: +421 917 909 011 

e-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk        

 

15 FORMA VÝBERU DODÁVATEĽA 

Jednokolový tender: 

Predloženie dokladov a dokumentov v zapečatenej obálke (vložením fotokópií požadovaných dokladov, 

dokumentov, príloh a CD). 

 

16 FORMA PONUKY 

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom jazyku a na CD nosiči. 

 

17 AKCEPTÁCIA PODMIENOK 

Uchádzač predložením ponuky – zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie uvedené podmienky 

tohto výberu dodávateľa. 

 

18 POŽADOVANÉ DOKLADY A DOKUMENTY 

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje: 



 

 Doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného registra,  

živnostenský list), tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie 

vydaného podľa ust. § 133  Zákona 25/2006 Z.z. (Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov) 

 Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v Prílohe č. 1 tejto pozvánky (vyhlásenie musí byť podpísané 

dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa), 

 Vyplnená Príloha č. 2 tejto výzvy - cenová ponuka, 

 Kontaktné údaje uchádzača - poštová adresa, e-mailová adresa, 

 Predloženie troch referencií na poskytované služby  od r. 2012 s  údajmi na kontaktné osoby 

odberateľov v rovnakom, alebo vyššom objeme poskytovania stravovacích služieb vrátane donášky  

 Rozhodnutie/záväzné stanovisko orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

uvedenie priestorov do prevádzky alebo zmene v ich prevádzkovaní. 

 Uchádzačom podpísaná  Zmluva o poskytovaní  stravovacích služieb (Príloha č. 3 tejto výzvy) 

 CD nosič s elektronicky spracovanými dokladmi uvedenými v bode 18  v editovateľnom formáte .word 

a vo formáte .pdf.   

 

19 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, 

prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu  otvoreniu. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené 

nasledovné údaje: 

Adresa:  Mestská časť Košice-Sever 

  Festivalové námestie 2,  

  040 01  Košice 

Označenie:  

Cenová ponuka – neotvárať “ Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – 

Sever pracujúcich v ZOS“ 

 
 

 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 02.03.2015 o 09.00 hod. v podateľni Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice. 

 

Po tomto termíne: 02.03.2015 po 09.00 hodine budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené. 

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, respektíve ukončení 

výberového konania. 

 

20 KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice – Sever z hľadiska ceny. 
 

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok 

stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom  vyhodnocovania.  

Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré 

sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé. 

 



 

MČ Košice – Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné rokovania úspešného 

uchádzača. 

 

 

21 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK 

 

Záujemcovia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní listom na  

poštovú adresu a emailom do webového sídla uchádzača. 

 

 

22 NEZÁVÄZNOSŤ VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo 

zúčastnených dodávateľov. 

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť Zmluvu 

o poskytovaní stravovacích služieb so žiadnym z oslovených uchádzačov. 

MČ Košice – Sever si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť výberové konanie na poskytovanie služieb aj bez 

udania dôvodu. 

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberového konania právo 

žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje. 

Vyhodnocovanie ponuky bude neverejné. 

 

 

 

Túto výzvu schvaľuje 

 

 

 

 

Marián Gaj v.r. 

                starosta 


