
 
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

IP01/2019.F08 

Opis predmetu zákazky Reg. Znak T6/5 

 

 
Predpokladaná cena na zabezpečenie  stravy R,D,O, a II Večera   je najviac  30 000 Eur 

/ rok vrátane DPH.        

Predmet zákazky :  

Zabezpečenie stravy  pre obyvateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka v zariadení 

opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ul. 

Opis predmetu zákazky: 

Zabezpečenie dodávky dennej stravy pre cca 50 obyvateľov Strediska sociálnych služieb 

Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ul   a to 

raňajok, desiatej, olovrantu a  podľa potreby II. večere s ohľadom na dietologické potreby 

obyvateľov Strediska. 
 

Dodávateľ stravy: 

 predloží Rozhodnutie o schválení stravovacieho zariadenia z Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, súčasťou ktorého musí byť Plán správnej výrobnej praxe 

v stravovacom zariadení v zmysle platného predpisu HaCCP,   

 Zabezpečí výrobu a  dodávku dennej stravy  sedem krát do týždňa vrátane dní, ktoré 

sú sviatkami a dňami pracovného voľná a pokoja pre obyvateľov Strediska sociálnych 

služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej 

ul. 

 zabezpečí výrobu jedál v príslušnej norme schválenej v SR vždy z kvalitných 

a čerstvých  surovín s ohľadom na dietologické potreby obyvateľov Strediska, 

 zabezpečí diétne stravovanie prekonzultované s diétnou sestrou  

 Strava po energetickej stránke musí byť pripravovaná tak, aby bola vhodná pre 

seniorov.  

 Strava musí denne obsahovať nápoj, zeleninu, ovocie a mliečne výrobky, II večera 

podávaná diabetickým klientom musí byť doporučená diétnou sestrou.  

 náklady spojené s  dovozom stravy do zariadenia opatrovateľskej služby na 

Vavilovovej  č.18 a Mlynarovičovej č.23 v Bratislave sú zahrnuté v cene stravy, 

 cena stravnej jednotky je stanovená - raňajky - XX  Eur, desiata – XX Eur, olovrant-

XX Eur , II večera XX  počas trvania uzatvorenej zmluvy, - cena sa doplní do 

prílohy „Návrh na plnenie kritérií“ 

 dodávateľ zabezpečí odvoz termonádob z prevádzok Strediska sociálnych služieb 

Petržalka, 

 Dovoz stravy  sa vykonáva na základe objednávky ( mailovej)  pre cca 50 klientov . 

Konkrétny počet porcií stravy na každý deň spresní objednávateľ  poskytovateľovi 

denne.  
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Počet stravníkov sa pohybuje  medzi cca 50 denne, počet jedál sa nedá presne určiť, nakoľko 

sa  mení,  verejný obstarávateľ nevie toto ovplyvniť.  
 

 SPÔSOB URČENIA CENY 

 

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť  cenu predmetu zákazky dohodou zmluvaných strán 

podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač spracuje cenu v EUR v členení: 

Cena v EUR bez DPH 

% sadzba DPH 

DPH v EUR 

Cena v EUR s DPH 

Cena zákazky je  stanovená  podľa ceny  jednotlivých druhov jedál 

Raňajky, 

Desiata , 

Olovrant, 

II večera  

 

Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na 

predmet zákazky a primeraný zisk.  
 

Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie 

byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

 
 
 
 

 

Podmienky účasti! 

  Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného 

registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky). 

Verejný obstarávateľ si predmetný doklad overí v príslušnom registri. 

 Rozhodnutie o schválení stravovacieho zariadenia z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva, súčasťou ktorého musí byť Plán správnej výrobnej praxe v stravovacom 

zariadení v zmysle platného predpisu HaCCP a Rozhodnutie o rozvoze stravy, 

 Certifikáty – ISO 9001/2008 manažérstvo kvality, ISO 2200/2005 hygiena a 

potravinová bezpečnosť 

 Uchádzač vo svojej ponuke predloží aj podpísaný Návrh zmluvy – Poskytovanie 

stravovacích služieb, ktorým vyjadruje, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo 

verejnom obstarávaní a Návrhu zmluvy. 

 Uchádzač vyplní Prílohu výzvy č. 2 Návrh na plnenie kritérií - Poskytovanie 

stravovacích služieb, kde vpíše ceny. 


