
Výzva  

na predloženie ponuky  

(zákazka s  nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z.  z. o verejnom 

obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov)  

 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava 

IČO: 31814735 

Kontaktné miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čajda 

Telefón: 02/68288930, E-mail: tomas.cajda@petrzalka.sk 

2. 

Názov predmetu zákazky: „Poskytovanie stravovacích služieb“ 
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): < 50 000 €  

Typ zmluvy: Zmluva o dielo.   

Spoločný slovník obstarávania CPV: 55520000-1 Služby hromadného stravovania, 

55521100-9 Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška stravy, 55523000-2 Služby hromadného 

stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 

NUTS kód: SK01 

3. 

Opis predmetu zákazky:  

Krátky opis: 

Zabezpečenie stravy pre obyvateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka v zariadení 

opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ul. v Bratislave. 

Podrobný opis je v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky. 

4. Miesto dodania: Bratislava-Petržalka  

5. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

6. Obhliadka: nie je nutná. 

7. Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: 01.09.2019 – 01.09.2021. 

8. 

Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní. Obstarávateľ 

neposkytuje žiadne preddavky ani zálohoví platby.  

9. 

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 16.05.2019 do 12:00 hod.  

Miesto predloženia ponúk: podateľňa verejného obstarávateľa, Mestská časť  

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

Otváranie ponúk: 16.05.2019 o 13:00 hod. v kancelárii č. 902 na 9. poschodí. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v listinnej 

podobe na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ 

a heslom súťaže „Poskytovanie stravovacích služieb“ na adresu Mestská časť Bratislava-

Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

10. Lehota viazanosti ponúk: 30.08.2019 

11. 

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. 

12. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena v Eur s DPH, resp. cena celkom v Eur (v prípade uchádzača, ktorý 

nie je platcom DPH). 

12. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je 

v pracovných dňoch v čase od 8
00

 hod. do 14
00

 hod, piatok od 8
00

 hod. do 12
00

 hod, kedy je 

možné doručovať písomnosti osobne. 

Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 

 

V Bratislave, 02.05.2019                                                                                


