
 

 

 

Obstarávateľ:  Mestská časť Košice – Sever 

   Festivalové námestie 2, 040 01  Košice  

   IČO: 00690929 

 

 

Číslo sp.: 2016/00360/EKO 

 

 

 

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: Výzva na ponuku 

„Zabezpečenie spoločného stravovania“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 16.03. 2016. 

 

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:  

Výzva na ponuku – „Zabezpečenie spoločného stravovania“  

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 30.03.2016 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého 

kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever. 

 

3 PREDMET 

Predmetom tejto zákazky je príprava a výdaj stravy, teplého hlavného jedla - obeda pre dôchodcov a ťažko 

zdravotne postihnutých občanov s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever (ďalej len stravníkov), ktorí sa 

preukážu stravným lístkom označeným odberateľom a spôsobom určeným dodávateľom v mieste 

poskytovania obedov. 

Podmienky: 

 

a) Príprava, výdaj a podávanie stravy (racionálna, šetriaca a diabetická diéta) s možnosťou jej 

konzumácie - stolovania v stravovacom zariadení uchádzača, resp. výdaj stravy do vlastných 

prepravných nádob stravníkov od budúceho dodávateľa.  

b) Poskytovanie služieb uvedených v bode a) bude uchádzač, budúci dodávateľ poskytovať denne od 

pondelka do nedele počas celého kalendárneho roka.  

c) Verejný obstarávateľ požaduje možnosť výberu obeda minimálne z troch druhov jedál v zložení: 

polievka, druhé jedlo, vhodná príloha, obloha a chlieb podľa druhu obeda a nealkoholický nápoj. 

d)  Výdaj obeda bude zabezpečovaný budúcim dodávateľom počas celého týždňa od pondelka do 

nedele: 
- v jedálni v čase od 12.30 hod. do 13.30 hod.  

- do vlastných prepravných nádob od 11.30 hod. do 13.30 hod.  

e) Dodávateľ bude poskytovať predmet plnenia v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na 

vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje v kvalite zodpovedajúcej normám 

platným pre poskytovanie stravovacích služieb. 

 

 

4 KRITÉRIA  

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa: 

Finančné kritérium 100% 

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

podmienok verejnej súťaže a pozícia stravovacieho zariadenia. 

 

 

 

5 MIESTO DODANIA 

Stravovacie zariadenie - jedáleň úspešného uchádzača, s pozíciou uvedenou v podmienkach súťaže.  

 



6 TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŢBY   

Požadovaná doba trvania služby: 12 mesiacov   

Termín začatia: od podpisu zmluvy   

Termín ukončenia: do 12 mesiacov, alebo do vyčerpanie limitu 20 000,- Eur bez DPH.   

 

7 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. 

 

8 REKLAMÁCIA 

V zmysle zmluvných podmienok. 

9 ŠPECIFIKÁCIA 

Zabezpečenie spoločného stravovania pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov s trvalým 

pobytom v MČ Košice – Sever, denne, 7 dní v týždni, tak aby bolo zabezpečené jedno teplé jedlo v 

obedňajšom čase, pozostávajúce z polievky a hlavného jedla.  

 

10 CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

Uchádzač uvedie v 2. prílohe výzvy navrhovanú zmluvnú cenu zvlášť za stravnú jednotku bez DPH, sadzbu 

DPH, a za stravnú jednotku s DPH.  

 

Cena uvedená v ponuke je konečná a tvorí súčasť zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania. Cenové 

dodatky k zmluve sú neprípustné. 

 

11 PLATNOSŤ PONUKY 

Doba platnosti ponuky do 31.05.2016 

 

12 PLATOBNÉ PODMIENKY 

V zmysle zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania. 

 

13 KONTAKTNÉ OSOBY 

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

informácií spojených aj s prehliadkou miest obsiahnutých v špecifikácii v súvislosti s výberom dodávateľa len 

osoba uvedená v tejto výzve. 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných 

a technických:    Mgr. Zdenka Sloviková  

Telefón:    0905 45 06 87 

E-mail:    zdenka.slovikova@kosicesever.sk 

 

Kontaktná osoba pre súťaž:  Jaroslav Karola   

Telefón:    0917 90 90 11 

E-mail:     jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 

 

14 FORMA VÝBERU DODÁVATEĽA 

Jednokolový tender: 

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

dokumentov, príloh). 

mailto:zdenka.slovikova@kosicesever.sk
mailto:jaroslav.karola@kosicesever.sk


 

15 FORMA PONUKY 

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

 

16 AKCEPTÁCIA PODMIENOK 

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

podmienky tohto výberu dodávateľa. 

 

17 PODMIENKY SÚŤAŢE, POŢADOVANÉ DOKLADY A DOKUMENTY 

a) Pozícia stravovacieho zariadenia uchádzača (pešou chôdzou maximálne do vzdialenosti 1500 m po 

verejných komunikáciách od stredu križovatky Komenského/Watsonova po vchod do budovy stravovacieho 

zariadenia). 

 

b) 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 1. prílohe tejto pozvánky (prehlásenie musí byť 

podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa) 

 vyplnená 2. príloha tejto výzvy - Návrh uchádzača na kritérium predmetu zákazky 

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

 predloženie jednej referencie o zabezpečení stravovania s údajmi na kontaktné osoby odberateľov v 

rovnakom, alebo vyššom objeme poskytovania stravovacích služieb za roky 2014 a 2015 
 vzor rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania v 4 vyhotoveniach podľa 3. prílohy 

tejto výzvy, ktorá bude doplnené o:  

- vyplnenú Prílohu č. 1 (Alternatívne zloženie stravnej jednotky – obeda)  
- vyplnenú Prílohu č. 2 (Zoznam druhov jedál - obedov z ktorých bude dodávateľ štandardne zostavovať 

jedálny lístok) 

 podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa, alebo splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, 

ktorý je oprávnený konať v jej mene v záväzkových vzťahoch  

  vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky na webovej stránke 

objednávateľa. Ponuka uchádzača bude uložená na CD (DVD) v editovateľnom formáte  

a nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj údaje, ktoré uchádzač vo vyhlásení označí 

za dôverné 

 

18 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, „ Zabezpečenie spoločného stravovania“  

 

 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.03.2016 o 09.00  hod. v podateľni Miestneho úradu 

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



 

Po tomto termíne: 30.03. 2016 po 09:00 hodine budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené. 

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o zrušení výberového konania. 

 

19 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. 

 

20 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK 

 

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

poštovú adresu alebo emailom do webového sídla uchádzača. 

 

21 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 rámcovú 

zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. 

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

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

 

 

 

Túto výzvu schvaľuje 

 

 

 

 

Marián Gaj v.r. 

                Starosta 



1. príloha pozvánky 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Dodávateľ:  (obchodné meno): ......................................................................................., 

 

(sídlo):  .........................................................................................................................., 

 

(IČO):  .........................................................................................................................., 

 

(zápis v registri): .............................................................................................................., 

 

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia):  ..............................................................., 

 

(meno, priezvisko, funkcia):  ......................................................................................., 

 

 

Čestne vyhlasujem, že zamestnanci Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len „MČ KE-Sever“) 

a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo kontrolných 

orgánov MČ KE-Sever a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka): 

 

- nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým alebo obdobným 

predmetom podnikania ako MČ KE-Sever, 

- nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa, 

- nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa, 

- nebudú mať osobný prospech  z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,  

- nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt záujmov vo vzťahu 

k MČ KE-Sever. 

 

 

 

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

 

 

 

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

               (meno, priezvisko, funkcia) 



2. príloha pozvánky 

 

Návrh uchádzača na kritérium 

 

Obchodné meno uchádzača: 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:  

Cenový návrh predmetu 
zákazky 

Cena celkom  
v EUR bez DPH  

Výška DPH  
v EUR pri 20 % 
sadzbe 

Cena celkom  
v EUR s DPH  

cena za jedlo - jednu stravnú jednotku 
(racionálna, šetriaca a diabetická diéta) 
 

   

Ceny uvádzajte na 2 desatinné miesta. 
 
 
 
 
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.  
V prípade rozdielnych údajov sme/som si vedomí/ý, že naša / moja ponuka bude zo súťaže vylúčená. 

 

V Košiciach, dňa 

 

 

 V 

 Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 



 

3. príloha pozvánky 

VZOR 
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania  

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka  

 
Zmluvné strany 

 
Odberateľ:  

 

Mestská časť Košice - Sever 
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

IČO:  00690929 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: 0569524001/5600 
IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001 

v zastúpení Marián Gaj, starosta 

(ďalej len odberateľ) 
a 

 

Dodávateľ: 
 

Adresa:  

IČO:  
DIČ:  

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  

IBAN: 

Zastúpený 

(ďalej len dodávateľ) 

   
I. 

Predmet rámcovej zmluvy 

 

 Predmetom rámcovej zmluvy (ďalej len zmluvy) je poskytovanie stravovania - obedov 
dodávateľom pre odberateľa, konkrétne pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov 

(ďalej len stravníkov) s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len MČ Košice – 
Sever), v jedálni stravovacieho zariadenia..........................., pokiaľ sa strany nedohodnú inak.  

 
II. 

Čas plnenia 

 
 Dodávateľ poskytne plnenie predmetu zmluvy denne, 7 dní v týždni, priamo v jedálni dodávateľa 

v čase od 12.30 hod. do 13.30 hod., alebo do vlastných prepravných nádob v čase od 11.30 hod. 
do 13.30 hod. stravníkovi, ktorý sa preukáže stravným lístkom označeným odberateľom a 

spôsobom určeným dodávateľom v mieste poskytovania obedov.  

 
III. 

Platobné podmienky 

 

1.   Cena stravného lístka : 
   Cena bez DPH :     € 

   DPH 20%:      € 
   Cena vrátane DPH :    € 

   O zmenu ceny stravného lístka môže dodávateľ požiadať odberateľa len v prípade zmeny sadzby 

DPH alebo na základe preukazateľného zvýšenia vstupných cien, a to len v prípade, ak toto 
zvýšenie bude vyššie ako 10% počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a k jej úprave môže 

dôjsť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 



 

2.  V zmysle § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkony súvisiace s prípravou stravy – 
režijné náklady na stravovanie budú poskytované odplatne.  

3.  Výška úhrady za stravovanie – cena obeda vrátane režijných nákladov pre stravníkov, ktorým sa 
poskytuje sociálna služba v jedálni je stanovená nasledovne:  

 

Racionálna, šetriaca a diabetická diéta 
 

Stravovacia služba Stravná jednotka  
v € s DPH 

Režijné náklady  
v € s DPH 

Cena obeda  
v € s DPH 

Obed    

 
4.   Dodávateľ dodá stravné lístky odberateľovi na základe písomnej objednávky.  

5.  Odberateľ uhradí cenu stravných lístkov na základe faktúry dodávateľa do 14 dní odo dňa jej 
doručenia prevodným príkazom na účet dodávateľa. 

6.  Pri zmene ceny stravného lístka, prípadne ukončenia zmluvných vzťahov, dodávateľ príjme späť 
nepoužité lístky s tým, že rozdiel v cene bude uhradený zmluvnej strane, ktorej vznikol. Výmenu 

alebo vrátenie stravných lístkov uskutoční odberateľ hromadne za všetkých svojich stravníkov v 

dohodnutom termíne.  

   
IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Tlač a distribúciu stravných lístkov zabezpečí dodávateľ. Predaj stravných lístkov bude realizovať 

odberateľ, ktorý ich bude objednávať u dodávateľa. Odberateľ opečiatkuje zakúpené stravné 

lístky pečiatkou príslušnej mestskej časti.  

2. Dodávateľ umožní objednávanie obeda vždy najneskôr deň vopred, v čase výdaja stravy. 

3. Dodávateľ zverejní týždenný jedálny lístok 2 dni vopred na dobre viditeľnom mieste v priestoroch 

vlastného stravovacieho komplexu. 

4. Dodávateľ zabezpečí prípravu obedov, podávanie obedov 7x týždenne. Výdaj obeda bude 

zabezpečovaný počas týždňa od pondelka do nedele: v jedálni dodávateľa v čase od 12.30 hod. do 

13.30 hod., alebo do vlastných prepravných nádob v čase od 11.30 hod. do 13.30 hod.. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia v súlade so zásadami zdravej výživy, s 

prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje v kvalite 

zodpovedajúcej normám platným pre poskytovanie stravovacích služieb. 

6. Vykonávanie kontroly za objednávateľa: 

- právo vstupu do stravovacieho komplexu za účelom vykonania kontroly prevádzky za 

objednávateľa má osoba poverená starostom MČ Košice – Sever. 

7.  Dodávateľ priebežne zabezpečuje príslušné povolenia potrebné pre prevádzkovú činnosť 

stravovacieho komplexu. 

8.  Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať v zmysle platných právnych 
predpisov a tieto riadne dodržiavať. 

9. Dodávateľ na základe objednávky odberateľa poskytne stravné lístky do 5 dní od jej 

obdržania.  

10. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť stravníkom denne výber z troch jedál v štruktúre denného 

jedálneho menu:  

a) jedlo mäsité a polievka 

b) jedlo podľa výberu budúceho dodávateľa a polievka 

c) jedlo bezmäsité podľa výberu budúceho dodávateľa a polievka 

 

 
 

 
 



 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 
1.   Zmluvné strany dohodli trvanie tejto zmluvy na dobu 12 mesiacov od dátumu účinnosti.  

2.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim od jej zverejnenia.  

3. Túto zmluvu možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán. 
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa bežného kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede.  

4. Akékoľvek zmeny resp. doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou 
zmluvných strán.  

5.  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho obdrží 2 odberateľ a 2 dodávateľ.  

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Predpokladom 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je zverejnenie na webovom sídle odberateľa 

www.kosicesever.sk.  

7.  Účastníci si túto zmluvu prečítali, jej celému obsahu porozumeli, považujú ho za úplne 

zrozumiteľný a určitý a na znak súhlasu s jej celým obsahom túto zmluvu v slobodnej vôli bez 
výhrad vlastnoručne podpisujú.  

  
VI. 

Prílohy k zmluve 

 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Alternatívne zloženie stravnej jednotky (obeda) 
Príloha č. 2 – Zoznam druhov jedál, z ktorých bude dodávateľ štandardne zostavovať jedálny 

lístok. 

 
 

 
V Košiciach, dňa                                                  V Košiciach, dňa                       

 
 

Odberateľ:         Dodávateľ: 
    

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

Marián Gaj, starosta           
 

 
 



 

 

Príloha č. 1  
 

 

Alternatívne zloţenie stravnej jednotky (obeda)  

Denná stravná jednotka bude alternatívne pozostávať z: 

1. 

2. 

V Košiciach ......................................  V Košiciach 

Dodávateľ: Objednávateľ 

 

    Marián Gaj  
                                                                                                              starosta 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Príloha č.2  

  

 

Zoznam druhov jedál, z ktorých bude dodávateľ štandardne zostavovať jedálny lístok. 

 
 

Názov Hmotnosť / objem 

(jedla/prílohy/šalátu/kompótu/nápoja a pod.) (g, l a pod.) 

1. 

2. 

 

 

 

 

 
V Košiciach ......................................  V Košiciach ..................................    

 
Dodávateľ: Objednávateľ 

 
 

 

 
 

 
  

Marián Gaj  

              starosta 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                                                                          

 

 


