
STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  DREVÁRSKA VO  VRANOVE  n. T. 
Lúčna ul. 1055,  Vranov nad Topľou,  093 01, tel. č. 057 – 44627 55, fax 057- 4421759 

 

VÝZVA 
na predloženie ponuky    

pre zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 „Dodávka obedov pre zamestnancov školy v rámci zabezpečenia stravovania“ 
 

 
1. Identifikácie verejného obstarávateľa:         

Názov organizácie: Stredná odborná škola drevárska 

Adresa organizácie:           ul. Lúčna 1055, 093 01  Vranov nad Topľou 

IČO:     

IČ DPH:  

37942492 

SK 2021890629 

Krajina: Slovenská republika 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Internetová adresa organizácie:  

Štátna pokladnica 

SK20 8180 0000 0070 0051 5620 

www.sosdvv.edupage.sk 
  

Adresa profilu ver. 

obstarávateľa: 

www.sosdvv.edupage.sk 

 
  

Kontaktné miesto: SOŠ drevárska, Lúčna 1055, 093 01 Vranov n.T. 

Kontaktná osoba:  Ing. Anna Bujková – zástupca RŠ pre TEČ 

Telefón: 0905 343 242, 057/4462755 

e-mail:  ekonom@sosdrev-vt.vucpo.sk 
 

2. Opis: 

Názov zákazky: „Dodávka obedov pre zamestnancov školy v rámci 

zabezpečenia stravovania“ 

  

Druh  zákazky:            poskytnutie služby   

Spoločný slovník obstarávania 

(CPV): 
55500000-5  Služby jedálni a hromadného 

stravovania   
  
Miesto dodania tovaru:            Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou  

  

Opis zákazky: - poskytovanie stravovania zamestnancom Strednej 

odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou 

v objeme podľa denných nahlášok druhu a počtov 

obedov, 

- predpokladaný počet porcií denne: 25 - 35 mimo 

času školských prázdnin, 

- obed pozostáva z polievky a hlavného jedla 

- dodávateľ rešpektuje hlásenie obedov na daný 

deň do 8.00 hod. ráno a to aj vo vyššom počte  

  

3. Administratívne informácie: 

Evidenčné číslo spisu ktorú pridelil 

verejný obstarávateľ: 

VT-1-01/01/2020 

Možnosť predloženia ponuky:  iba na celý predmet zákazky  

Povoľuje sa predloženie variantných 

riešení:            

nie  

Jazyk ponuky:             ponuky sa  predkladajú v štátnom jazyku  
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Predpokladaná hodnota obeda bez 

DPH: 

3,00 eur bez DPH za porciu obeda vrátane ceny za 

dopravu a obalov, v ktorých je porcia balená 

  

Lehota na predkladanie ponúk    DÁTUM:  16.01.2020 

uplynie: ČAS:        10.00 hod 

  

Spôsob predloženia ponuky: Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme 

v jednom vyhotovení, doručená spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi v zalepenej obálke poštou 

alebo osobne s označením predmetu  zákazky. 

Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať 

nasledovné údaje:  

 

o označenie a adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 

o označenie a adresu uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresu sídla alebo 

miesta podnikania,  

o označenie obálky alebo obalu heslom: „Dodávka obedov pre zamestnancov školy 

v rámci zabezpečenia stravovania“ – súťaž – NEOTVÁRAŤ!“ 

 

4. Obsah ponuky: 

               Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné údaje a doklady v listinne        

                podobe:  

o identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 

meno kontaktnej osoby, kontaktné telefónne číslo, e-mail, bankové spojenie a IBAN) 

o návrh cenovej ponuky s uvedením ceny v požadovanom zložení na daný predmet 

zákazky 

o fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu (u právnických osôb napr: výpis 

z obchodného registra, u fyzických osôb napr: výpis zo živnostenského registra). 

Doloženým dokladom preukáže uchádzač oprávnenie poskytovať službu v súlade 

s požiadavkami na plnenie predmetnej zákazky. 
 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní akúkoľvek 

požiadavku verejného obstarávateľa podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude 

z verejného obstarávania vylúčený pri posúdení podmienok zákona o verejnom obstarávaní. 

 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:    

Neumožňuje sa. 

 

6. Variantné riešenie: 

Uchádzačovi sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

7. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020 

 

8. Otváranie ponúk: 16.01.2020,  14.00 hod. 

 

9. Kritéria vyhodnotenia ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  

Kritériom pre vyhodnotenie bude najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH za jednu 

porciu obeda. Verejný obstarávateľ na základe vyhodnotenia ponúk identifikuje úspešného 

uchádzača. V prípade rovnakých cien na porciu jedla bude rozhodujúcim kritériom pre výber 

dodávateľa služby poskytnutie benefitov ako prídavkov k jedlu (nápoj, vyššia gramáž porcie 

a pod.), ktoré musia byt v cenovej ponuke zreteľne uvedené. 
 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu za porciu 

obeda uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH, 
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- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná cena celkom vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom 

a súčasne na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke.  

 

 

10. Použije sa elektronická aukcia: áno/nie  

 

11. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Doba dodania predmetu zákazky: v termíne od 20.01.2020 – 31.12.2020 

Typ zmluvy:     Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb     

 

 

12. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov zamestnávateľa. Platba za dodané služby sa 

vykoná formou bezhotovostného platobného styku na základe fakturácie vyhotovenej 

dodávateľom tovaru do 31 dní po ukončení mesiaca.  

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu.  

  

Prílohy:     ---------------------------------- 

 

 

13. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:  

10.01.2020 

 

14. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa:  

05.01.2020 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: stravovacích  

a) Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 

stravovacích služieb. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po jej 

zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

b) Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f).  

 

 
 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 05.01.2020 
 

 

 

 

 

 

........................................ 

    Ing. Anna  Bujková                                                                       ...............................................            

zodpovedný zamestnanec                                                                         Ing. Igor Šesták 

                                                                                                                   riaditeľ školy 

 

 


