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V ý z v a 
  

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 

Farského 9 

851 01 Bratislava 

IČO: 17054281 

 

Kontaktná osoba: 

   Ing. Juraj Adamišin 

vedúci prevádzkovo – ekonomického úseku SOŠ 

tel. číslo: 0905 409 466 

e-mail:   juraj.adamisin@farskeho.sk 

 

    

2. PREDMET ZÁKAZKY 

 

       2.1  Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie cateringových služieb na akciu: „Vianočná kapustnica 

učiteľov“, ktorá sa uskutoční v Starej tržnici v Bratislave dňa 2.12.2019. 

 

       2.2  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

  

55300000-3 – Reštauračné služby a podávanie jedál 

55400000-4 – Služby spojené s podávaním nápojov 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

  2.3 Opis predmetu zákazky: 
 2.3.1  Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá 

zabezpečí    predmet zákazky definovaný v bode 2 týchto podmienok zákazky.  

 

 2.3.2   Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 „Výzvy na 

predloženie ponuky“. 

 

 

3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1   Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na úspešného uchádzača. 

 

3.2   Miestom plnenia je:  Stará Tržnica,  Bratislava. 

 

 3.3   Lehota dodania: 2.12.2019. 

 

3.4   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 740,00 EUR 
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4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce 

osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO. 
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 

zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o 

VO, t. j. doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať služby podľa predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 

32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO predložením čestného vyhlásenia, zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov alebo vlastným predložením dokladov. 
V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.“ 
 

5. OBSAH PONUKY      

                                                                                                                                                                                                                    

5.1  Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať : 

 aktuálny doklad o oprávnení podnikať v zmysle bodu 4.1 Výzvy na predloženie ponuky 

 

 vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár pre prieskum trhu 

( Príloha č.2 „Výzvy na predloženie ponuky“); 

 

 vyplnené a oprávnenou osobou podpísané Obchodné podmienky plnenia predmetu 

zákazky „Cateringové služby“ 
( Príloha č.3 „Výzvy na predloženie ponuky“); 

 

 

5.2 V prípade, ak uchádzač/poskytovateľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak 

po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny 

predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača/poskytovateľa na platcu DPH 

je ním predložená celková cena za celý predmet zákazky konečná a nemenná a bude 

považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 

6. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA 

VIAZANOSTI PONUKY 

 

6.1  Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1 

„Výzvy na predloženie ponuky“. 

 

6.2  Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu 

 

6.3  Lehota na doručenie ponúk je do 28.11.2019 do 13:00 hod.  

  Pozn.: Ponuka predložená po lehote nebude akceptovaná a vyhodnocovaná. 

 

6.4  Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 2.12.2019. 
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7.  OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

 

7.1   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré  

7.1.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 5 „Výzvy na predloženie ponuky“. 

7.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach zákazky. 

 

7.2  Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach  a neobsahuje 

také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné 

ponuky uchádzačov budú z prieskumu trhu vylúčené. 

 

7.3  V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany 

verejného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. 

doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

 

7.4  Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 

obstarávateľom vo výzve podľa bodu 7.3, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, 

jeho ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená. 

 

 

8.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

8.1  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 7.1 a 7.2 a neboli 

z prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk 

uvedeného v bode 8.2 a v Prílohe č.4 „Výzvy na predloženie ponuky“. 

 

8.2  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

P.Č. Názov položky Hodnotiace kritérium 

1. 

 

 

„Cateringové služby“ 

 

Celková cena za celý predmet 

zákazky v EUR s DPH 

 

8.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

8.4  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

 

8.5 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky 

v lehote na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

 

8.6  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

 

 

8.7 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek 

rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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9.  OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

9.1 Plnenie bude vykonávané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača 

a v zmysle obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky „Cateringové služby“, ktoré 

tvoria prílohu č.3 Výzvy na predloženie ponuky. 

 

 

9.2. Úspešný uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa predloží aktualizovaný rozpočet 

predloženého návrhu na plnenie, t. j. preloží rozpis ponúkanej celkovej ceny predmetu 

zákazky s uvedením jednotkových cien bez DPH a s DPH, cien celkom bez DPH a s DPH za 

jednotlivé položky súvisiace s poskytnutím cateringových služieb, ktoré sú predmetom 

zákazky. 

 

9.3 Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená poskytovateľom na podklade objednávateľom 

potvrdeného dodacieho listu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej 

faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo 

faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky 

potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej 

vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry 

objednávateľovi. 

 

9.4  O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti 

ponúk. 

 

 

10.  ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU 

 

10.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

 

 

11.  DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

11.1  Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 

až do vyhodnotenia ponúk. 

 

11.2   Informácie , ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

 

11.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

V Bratislave, 20.11.2019                       

                                                                                                                                                

                                                 PaedDr. Jozef Horák 

                                             riaditeľ SOŠ GaHS 
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Zoznam príloh: 

Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č.2:   Formulár pre prieskum trhu 

Príloha č.3:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky „Cateringové služby“ 

Príloha č.4:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny 
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PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 
Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie cateringových služieb na akciu „Vianočná kapustnica učiteľov“, 

ktorú z poverenia zriaďovateľa, Bratislavského samosprávneho kraja, spoluorganizuje pre 

zamestnancov škôl a školských organizácii zriadených Bratislavským samosprávnym krajom Stredná 

odborná škola gastronómie a hotelových služieb Bratislava. Na akcii sa predpokladá účasť cca 900 

pracovníkov školstva.   

 

Miesto a termín plnenia:  
Stará Tržnica Bratislava, 2.12.2019, 15,00 h.- 22,00 h. 

 

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky: 

       Počet osôb  Počet hodín/os. 

 Personálne zabezpečenie:  cateringový manažér  1   11 

čašník – príprava  8   5 

 Realizácia:   čašník – nápoje   6   6 

                                      čašník – obsluha a debaras 9   6 

    kuchár a čašník – servis jedla 12   4 

   vodič, zázemie cateringu 2   7 

 

        Počet  Objem 

 

 Nápoje vianočný punč alko        600  0,2 

                   vianočný punč nealko        300  0,2  

  káva espreso, cukor, mlieko       500  7g 

 

 Jedlá Gazdovská kapustnica s hubami, údeným mäsom 900  0,3 l 

  pečivo a chlieb         900  50 g 

                  pečená domáca klobása , kečup, horčica   800  150 g 

  pečivo a chlieb                                             800  50 g 

  domáci chlieb s masťou z mangalice a cibuľkou   200  60 g 

  domáci chlieb s oškvarkovou pomazánkou  300  60 g 

  domáci chlieb s bryndzovou pomazánkou a pažítkou 300  60 g 

   

  domáca lokša plnená makom a lekvárom  100  75 g 

 

 

        Počet osôb    

 Technická realizácia: doprava jedál: dovoz a odvoz inventáru     3 

                     doprava personálu po akcii 4 

 Iné : servis jedál a nápojov dodaných obstarávateľom (víno, nealko, ťahané štrúdle 600 ks, 

pagáčiky 3 000 ks) 
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PRÍLOHA Č.2: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 

Farského 9, 851 01 Bratislava 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU  
na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou  

a v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 
vyplní uchádzač 

„Cateringové sluižby“ 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 

Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí 
plnenie predmetu zákazky. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na 
predloženie ponuky“. 

 

Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky  v EUR 
s DPH. 

Názov: 

 

Sídlo: 

 

IČO: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

 

Telefón: 

 

Email: 

 
Miesto realizácie predmetu zákazky: Stará Tržnica Bratislava  

Termín plnenia predmetu zákazky: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu (objednávky) do 2.12.2019 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu: 
Ing. Juraj Adamišin, SOŠ GaHS, vedúci PE úseku 
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk,  tel.: 0905 409 466 

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 740,00 EUR bez DPH 

 

NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 
Položka 

 
MJ 

 
Množstvo 

 

 
Celková cena predmetu 
zákazky v EUR bez DPH 

 
Celková cena predmetu 
zákazky v EUR s DPH* 

 
Cateringové služby 

 
ks 

       

1 
 

vyplní uchádzač 

 
vyplní uchádzač 

 

 
                                                                                             vyplní uchádzač                                    vyplní uchádzač 
                                                                   ..............................................          ............................ 
                                                                           Podpis oprávnenej osoby uchádzača dátum 

Záväzná platnosť ponuky do: 2.12.2019 
Termín na doručenie ponúk: 28.11.2019 do 13:00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: 

Vašu záväznú ponuku nám zašlite na 
adresu: 

elektronicky – prostredníctvom e-mailu 

juraj.adamisin@farskeho.sk 

Poznámka:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk. 

* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu 

trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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PRÍLOHA Č.3: OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

„CATERINGOVÉ SLUŽBY“ 
 

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky. 

 

Predmet objednávky: 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný 

v Prílohe č.1. 

 

Cena objednávky  

Celková cena objednávky je  Vyplní uchádzač EUR bez DPH, t.j. Vyplní uchádzač  EUR s DPH za 

celý predmet zákazky. 

 

Podmienky plnenia 

Termín plnenia predmetu zákazky:  2.12.2019. 

 

Platobné podmienky 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená poskytovateľom na podklade objednávateľom 

potvrdeného dodacieho listu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 

30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené 

údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle 

platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota 

splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   

 

Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

Poskytovateľ berie na vedomie, že uzatvára tento zmluvný vzťah (objednávka) s objednávateľom ako 

organizáciou zriadenou Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý v zmysle základných princípov 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný 

záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec 

povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za 

verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 

Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 

občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so 

zverejnením tejto objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom 

rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, 

fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti 

samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 

akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

 

 

 

                                   …………………………………. 

Dátum: ……………….                   podpis oprávnenej osoby uchádzača 
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PRÍLOHA Č.4:  SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB 

URČENIA CENY 

   
Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli 

z prieskumu trhu vylúčené.  Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za dodanie / poskytnutie 

predmetu zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny od 1 po 

x, kde x je počet uchádzačov. 

 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie aj do „Formulára pre prieskum trhu“ - Príloha č.2, ktorý je 

súčasťou „Výzvy na predloženie ponuky“ a bude pripojený aj ako samostatný dokument. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý 

predmet zákazky. 

 

 Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov 

alebo poplatkov). Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

 

 Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať všetky 

náklady uchádzača na riadne dodanie / poskytnutie predmetu zákazky. 

 

 


