OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v súlade s § 117 a Prílohou č. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZVO")

1. Identifikácia verejného obstarávatela:

Názov: Obec Miloslavov
Adresa: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.miloslavov.sk/
IČO:00304948
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír, obstaráme, s.r.o., kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Email: sarmir@obstarame.sk
Tel.:
+421903 299 288

2. Predmet zákazky a predpokladaná hodnota
Zákazka na poskytnutie služieb „Školské stravovanie ZŠ Miloslavov"
Hlavný slovník CPV: 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy
Miesto dodania služieb: Základná škola, Miloslavov č. 81, 900 42
ID zákazky: OB19MIL43
Predpokladaná hodnota zákazky: 239 360,- EUR bez DPH.
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do školského zariadenia - Základnej školy v obci
Miloslavov, Miloslavov č. 81, 900 42, formou výdaja stravy v školskom zariadení - prípravu stravy
bude dodávateľ vykonávať vo vlastných priestoroch a v školskom zariadení bude uskutočňovať iba
výdaj stravy.
Zákazka sa plánuje na dobu 24 mesiacov od 2.9.2019 (20 mesiacov školského vyučovania), resp. do
vyčerpania finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO a Prílohy č.l ZVO
260 000,- EUR bez DPH (čerpaná suma neprekročí túto hranicu).
Dodávka stravy musí byť uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi platnými pre stravovanie
v školských zariadeniach - školských jedálňach podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania a ďalších vykonávacích predpisov.
Dodávateľ bude dodávať obedy pre žiakov I. stupňa základnej školy, II. stupňa základnej školy
a zamestnancov školy, či ďalšie osoby, ktoré mu oznámi verejný obstarávateľ- odberateľ.
Výdaj stravy sa bude uskutočňovať výhradne v dňoch školského vyučovania v čase od 11:30 hod
do 13:30 hod. Výdaj stravy a umytie riadu použitého pri výdaji stravy zabezpečí dodávateľ
• • •
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prostredníctvom vlastných pracovníkov, tak aby výdaj stravy prebiehal plynule.

Predpokladané, odhadované počty vydanej stravy.
Predmetom dodávky budú výhradne obedy:
- pre žiakov I. stupňa základnej školy 46 800 za celý školský rok; t.j. 93 600 obedov na 2 školské
roky
- pre žiakov II. stupňa základnej školy 35 200 za celý školský rok, t.j. 70 400 obedov na 2 školské
roky.
Dodávateľ musí pripravovať a vydávať stravu v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa prípravy
a výdaja stravy v školských zariadeniach. Okrem iného ide aj o dodržiavanie Materiálno-spotrebných
noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia2018) s účinnosťou od 01.09.2018
(https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie ).

Verejný obstarávate!'vyžaduje, aby bol dovoz stravy do výdajne uskutočňovaný v gastronádobách
resp. termonádobách spĺňajúcich platné hygienické normy.
Každé jedlo musí byť pripravované z čerstvých, zdravotne nezávadných surovín najvyššej akosti,
bez použitia konzervačných látok, náhradných dochucovadiel (napríklad glutamán sodný),
náhradných sladidiel atď.
Ďalšie požiadavky na kvalitu a kvantitu stravy:
- každé kompletné menu sa musí skladať z polievky, hlavného jedla, nápoja a ovocného
kompótu/zeleninového šalátu
- na výber minimálne 1 druh polievky denne
- jedna porcia polievky musí mať objem minimálne 0,33 litra; v priebehu školského týždňa
musí byť zaradený minimálne lx mäsový vývar (napríklad slepačí, hovädzí, bravčový),
minimálne lx viacdruhová zeleninová polievka, minimálne lx smotanová polievka (napríklad
fazuľová, šošovicová, zemiaková); k jednej porcii polievky musia prislúchať minimálne 2 krajce
chleba
- na výber minimálne 4 druhy hlavných jedál denne, z toho 2 druhy mäsitých jedál, 1 druh
bezmäsitého jedla, 1 jedlo vo forme zeleninového alebo ovocného taniera
- jedna porcia mäsitého jedla musí obsahovať mäso bez kosti (napríklad kuracie prsia,
hovädzie zadné stehno, bravčové karé) hmotnosti minimálne 100 gramov v surovom stave
alebo mäso s kosťou (kuracie stehno, bravčová krkovička s kosťou) hmotnosti minimálne 200
gramov v surovom stave; príloha (napr. zemiaky, ryža, cestovina) k hlavnému jedlu musí mať
hmotnosť minimálne 200 gramov v hotovom stave
- jeden druh mäsa sa môže opakovať maximálne 4 krát v rámci jedného týždňa
- jedna porcia bezmäsitého jedla musí mať hmotnosť minimálne 350 gramov; v priebehu
jedného školského týždňa musia byť zaradené minimálne lx cestoviny (napríklad špenátové
lasagne), minimálne lx jedlo na báze zeleniny (napríklad zapekaná brokolica), minimálne lx
jedlo na báze syra (vyprážaný syr)
- jedna porcia vegetariánskeho resp. ovocného taniera musí mať hmotnosť minimálne 400
gramov, v rámci jedného jedla musia byť zastúpené minimálne tri druhy zeleniny/ovocia,
musia byť zastúpené prednostne sezónne druhy zeleniny/ovocia
- jedno jedlo (polievka, hlavné jedlo) sa môže opakovať maximálne 2x za jeden kalendárny
mesiac
- jedna porcia nápoja, podávaného k obedom, musí mať minimálny objem 0,2 litra; v období
od apríla do októbra sú preferované studené nápoje (napríklad voda so sirupom, ľadový čaj,
voda), v období od novembra do marca sú preferované teplé nápoje (napríklad ovocný,
zelený, čierny čaj, káva)
- jedna porcia kompótu/šalátu musí obsahovať minimálne 100 gramov zaváraného
(čerstvého) ovocia resp. 100 gramov zeleniny
- pri každom jedle musí úspešný uchádzač (poskytovateľ) uvádzať údaje v nasledovnom
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rozsahu: energetická hodnota (v kilojouloch), hmotnosť mäsa v surovom stave v gramoch,
hmotnosť príloh v hotovom stave v gramoch, hmotnosť bezmäsitého jedla v hotovom stave v
gramoch , hmotnosť vegetariánskeho resp. ovocného taniera v gramoch, zoznam alergénov
Dodávateľ uzavrie s verejným obstarávateľom nájomnú zmluvu o prenájme priestorov výdajne
jedál s kapacitou 75 miest pre stravníkov a bude povinný platiť verejnému obstarávateľovi za
prenájom týchto priestorov nájomné vo výške 2 000,- € (na jeden školský rok, teda na 10 mesiacov
v kalendárnom roku), v rovnomerných mesačných splátkach. Súčasťou predmetu nájmu bude aj
interiérové vybavenie a kuchynské a prístrojové vybavenia výdajne.
Dodávateľ zabezpečí vlastnými kapacitami objednávanie/odhlasovanie obedov stravníkmi na
jednotlivé dni a bude raz mesačne verejnému obstarávateľovi vykazovať počet odobratých obedov
- poskytnutie elektronického systému objednávania jedál bude pri hodnotení ponúk posudzované
ako výhoda.
Dodávateľ zabezpečí v mene verejného obstarávateľa výber úhrad za stravu od stravníkov a to vo
výškach, ktoré mu oznámi verejný obstarávate^

Dodávateľ vystaví mesačne odberateľovi faktúru na úhradu príspevku zo štátneho a obecného
rozpočtu podľa počtu, štruktúry odobratých obedov, finančného príspevku obce a to do 10-teho
dňa nasledujúceho mesiaca so splatnosťou 14 dní.
Verejné zdroje:
zdroj financovania

štát
obec
spolu

príspevok na obed
1. stupeň
(EUR celkom)
1,20 €
0,56 €
1,76 €

príspevok na obed
2. stupeň
(EUR celkom)
1,20 €
0,54 €
1,74 €

Zákazka sa nedelí na časti.

5. Podmienky účasti
5.1. V súlade s §32, ods. (1), písm. e) ZVO sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten , kto je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. V súlade s §32
ods. (2), písm. e) ZVO uchádzač doloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Forma predloženia dokladu:
Uchádzač predloží naskenovaný doklad nie starší ako 3 mesiace.
5.2. V súlade s §32, ods. (1), písm. f) ZVO sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V súlade s
§32, ods. (2), písm. f) ZVO uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky podmienku účasti
doloženým čestným vyhlásením.
5.3. V súlade s §34, ods. (1), písm. a) uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých
služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak bol odberateľom verejný obstarávate!'.
Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží referencie minimálne vo výške predpokladanej
hodnoty zákazky pričom minimálne jedna referencia musí dosahovať čiastku 200 000 EUR bez DPH.
Referencia je požadovaná za rovnaký predmet zákazky (príprava a poskytovanie stravy na
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základných školách) alebo za obdobné zákazky (príprava a poskytovanie stravy na materských
školách resp. jasliach prípadne stredných školách) Z predložených referencií musí byť zrejmé, že
odberateľ bol s poskytovanými službami spokojný. Referencia musí obsahovať informáciu
o kontaktnej osobe odberateľa s uvedením mena a priezviska, telefónneho čísla a emailového
kontaktu, kde bude možné si referenciu overiť.
6.Cena
Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača (potraviny, finančný príspevok
na réžiu od rodičov a obce, bez ich špecifikácie) a bude vyjadrená v EUR. Uchádzač uvedie cenu bez
DPH, cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to vo svojej ponuke.

Požadovaná štruktúra ceny v ponuke:
Predmet zákazky

Počet obedov

jednotková cena

spolu

(predpokladaný)

EUR bez DPH

EUR bez DPH

Cena za jeden obed pre
žiaka 1. stupňa ZŠ

93 600

Cena za jeden obed pre
žiaka II. stupňa ZŠ

70 400
-

SPOLU

7. Lehota poskytovania služieb:
Zákazka sa plánuje na dobu 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 260 000,-EUR bez
DPH.
8. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytuje preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Hodnotiť sa bude najlepší pomer ceny a kvality v nasledovnej štruktúre:
70% resp. bodov za cenu celkom v EUR bez DPH,
20% resp. bodov za pestrosť predloženého jedálneho lístka podľa bodu 11., písm. c) tejto výzvy,
10% resp. bodov za umožnenie elektronického objednávania stravy v súlade s bodom 11., písm. d)
tejto výzvy. Ak uchádzač niektorú z týchto možností ponúka, získa 10% hodnotenia, ak takúto
možnosť neponúka, do hodnotenia sa mu pripočíta 0%.

10. Lehota a spôsob predkladania ponúk
Lehota a spôsob predkladania ponúk sú uvedené v systéme OSEPHINE na webovej adrese:

https://iosephine.proebiz.com/sk/tender/4505/summary
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11. Obsah ponuky

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej podobe musí obsahovať nasledovné doklady
a dokumenty v písomnej podobe (listinnej alebo elektronickej):
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria v požadovanej štruktúre uvedenej v bode 6. tejto
výzvy - vyplní v systéme JOSEPHINE;
b) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
5. tejto výzvy na predkladanie ponúk;
c) Jedálny lístok za súvislé 2 mesiace poskytovania služieb na stravu pre základné školy. Musí
ísť o jedálny lístok, ktorý bol reálne použitý u niektorého z odberateľov, ktorým bola
základná škola. Jedálny lístok nesmie byť starší ako tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania.
d) Uchádzač uvedie či ponúka objednávanie obedov a odhlasovanie sa z obedov cez
elektronický systém. Elektronickým systémom sa myslí objednávanie cez internet, mobilnú
aplikáciu, prípadne elektronické zariadenie umiestnené v školskej jedálni - uchádzač
predloží vyplnenú Prílohu č. 2.

12. Komunikácia
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuku: Štátny jazyk, český jazyk.
Komunikácia a podanie ponuky vo verejnom obstarávaní si vyžaduje registráciu v systéme
JOSEPHINE. Podrobné pokyny k registrácii záujemcu sú uvedené na adrese:
http://files.nar.cz/docs/iosephine/sk/Manual registrácie SK.pdf
13. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
60 dní odo dňa predkladania ponúk.
14. Uzatvorenie zmluvy
V súlade s § 11, ods. (1) ZVO Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Prílohy:

1. Návrh zmluvy
2. Formulár čestného vyhlásenia - zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Miloslavov 05.08.2019
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