
Základná škola Jarovnice, Jarovnice č.s. 192, 
082 63 Jarovnice 

 
Výzva na predloženie ponuky 

Základná škola Jarovnice 192, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada 

• predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

•  
„Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov  

pre žiakov ZŠ Jarovnice 192“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

názov: Základná škola Jarovnice 192 

IČO: 36 158 119 

DIČ: 20 21 383 518 

sídlo organizácie: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

telefón: +421 910 906 723 

e-mail: zsjarovnice192@gmail.com 

v zastúpení: Mgr. Mária Pavlíková - riaditeľka 

splnomocnená osoba:           Ing. Emil Mati, Mlynská 274/8, 087 01 Giraltovce, emati@zoznam.sk 

        Telefón:                            0905 515 071 

Kód CPV: 
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál  

15894210-6 Jedlá pre školy 

 
2. Druh zákazky: 

Služby 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Základná škola Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

4. Lehota dodania predmetu zákazky: 
1 školský rok - 2021/2022 

5. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb spojených so zabezpečením stravovania a dovozom 

obedových balíčkov pre žiakov Základnej školy v Jarovniciach č. 192. Obedové balíčky bude 

dodávateľ zabezpečovať pre 953 detí (379 detí z 1. stupňa základnej školy, 574 detí z 2.stupňa 

základnej školy) počas jedného školského roka nasledovne: 

• 2021/2022 - 189 školských dní, 

 

Predpokladané množstvo obedových balíčkov je stanovené na 180 117 ks počas lehoty plnenia, pričom 

presné číslo sa môže líšiť hlavne smerom nadol a bude určené podľa aktuálneho počtu žiakov 

v príslušnom školskom roku, ktorí sú oprávnené na poskytnutie školskej stravy. Objednávateľ má na 

jeden kus obedového balíčka stanovenú max. výšku dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa. V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s prípravou, dovozom, 

výdajom obedových balíčkov a ostatných súvisiacich činností. 

Bližšie podmienky týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Požiadavky na predmet 

zákazky. 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Rámcová zmluva o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 531/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 



7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
195 126,75 Eur bez DPH - stanovená ako súčin počtu detí na 1. a 2. stupni základnej školy, 

maximálnej výšky dotácie a počtu školských dní, ktorá predstavuje hodnotu 1,30 EUR s DPH, 

resp.1,083 EUR bez DPH. 

8. Spôsob predloženia ponuky: 
Poštou, osobne, kuriérom 

9. Lehota a adresa na predkladanie ponuky: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku najneskôr dňa 24.08.2021 do 10:00 hod, (rozhodujúci je dátum 

doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu) 

        Posielanie ponúk: 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, kuriérom alebo osobne kontaktnej osobe na adrese 
Mgr. Mária Pavlíková - riaditeľka, riaditeľka Základnej školy Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice, 

telefón +421 910 906 723. 

 

Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí odosielateľa 

aj adresáta. Obálka musí byt’ uzatvorená a označená „Neotvárať - cenová ponuka, Obedové balíčky 

Jarovnice 192“. 

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. Ponuky sa 

predkladajú v slovenskom jazyku. 

10. Otváranie ponúk: 
Neverejné. 

24.08.2021 o 11:00 hod, na adrese Základná škola, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice v kancelárii 

riaditeľky školy. 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 
Predmetom vyhodnotenia budú dve kritériá: 

1. Minimálna váha (v gramoch) obedového balíčka - max. 30 bodov 
2. Počet komodít v balíčku (v kusoch) - max. 70 bodov 

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte výsledných 

bodových hodnôt viacerým uchádzačom, rozhoduje o poradí uchádzačov v prospech lepšieho 

umiestnenia vyšší počet bodov dosiahnutý za kritérium č.2 Počet komodít v balíčku a zároveň bude 

úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne. 

Bližšie podmienky sú určené v Prílohe č. 3 Spôsob vyhodnotenia ponúk. 



 

12. Pokyny na zostavenie ponuky: 

A. Vyplnená príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií, ktorá obsahuje identifikačné údaje uchádzača 
v rozsahu - obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail, IBAN, s uvedením 

predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá a návrh jednotlivých kritérií. 

B. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce v rámci predmetu zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, nie staršia ako 3 mesiace ku 

dňu predloženia ponuky. 
Postačujúci je výpis z www.orsr.sk, príp. www.zrsr.sk. 

C. Vzorový dvojtýždňový jedálny lístok.  
Verejný obstarávateľ nestanovuje formu (resp. prílohu) akou má uchádzač predložiť vzorový jedálny 

lístok. Vyžaduje sa, aby jedálny lístok obsahoval vzor obedových balíčkov počas 10 dní. Požiadavky 

na dvojtýždňový jedálny lístok sú uvedené v Prílohe č. 1 Požiadavky na predmet zákazky. 

 

13. Lehota viazanosti ponúk: 
           12/2021. 

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu 

neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizujú rovnaký predmet 

zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, 

alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 

 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak 

v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov 

verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa §117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
• Verejný obstarávateľ môže požiadať o vysvetlenie ponuky. 

 

• Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o 

tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 

zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať 

uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením 

ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

V Jarovniciach dňa 04.08.2021.  

            Ing. Emil Mati, splnomocnená osoba 

Príloha č. l: Požiadavky na predmet zákazky  

Príloha č.2: Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č.3: Spôsob vyhodnotenia ponúk 

Príloha č.4: Návrh Rámcovej zmluvy o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov 


