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MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE 
969 72 Svätý Anton 

 

                    
 
 

                                         

 

                                           
 

 

    Naša značka:  Vaša značka:  Vybavuje:   Svätý Anton: 

          81/2022     Ing. Janka Binderová   28.03.2022 

 

    

 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

 

 
Múzeum vo Svätom Antone ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Múzeum vo Svätom Antone 

Sídlo:   969 72  Svätý Anton 

IČO:    35985135 

Telefón:  +421 45 691 3932 

Kontaktná osoba: Ing. Janka Binderová 

Telefón:  +421 918 877060,  

E-mail:   info@msa.sk, binderova@msa.sk 

 

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov s dovozom do miesta organizácie 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 55520000-1 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky teplého jedla jedenkrát denne do miesta organizácie 

(Múzeum vo Svätom Antone, 969 72  Svätý Anton) na obdobie 12 mesiacov pre zamestnancov verejného 

obstarávateľa. Termín dodania predmetu zákazky je v mesiacoch máj 2022 – apríl 2023. 

 

 

Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb pre maximálne 24 zamestnancov verejného 

obstarávateľa (v priemere mesačne 290 obedov). 

 

Stravovacie služby sú spojené: 

- s výrobou a prípravou obedov, t.j. menu 

- s dodávkou (dovozom) obedov, t.j. menu do miesta sídla verejného obstarávateľa – Múzeum vo Svätom 

Antone, 969 72  Svätý Anton 

 

 

Podmienky zabezpečenia stravovania: 

- dodávka (dovoz) teplého jedla, t.j. menu 1x denne do 12.00 hod v pracovných dňoch do miesta 

organizácie 
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- dodávka (dovoz) teplého jedla, t.j. menu 1x denne do 12.00 hod v sobotu, nedeľu a sviatok do miesta 

organizácie (prednostne), alebo náhrada stravy vo forme stravného lístka 

 

Rozsah poskytovania služieb: 

Uchádzač zabezpečí každý deň minimálne nasledovný sortiment: 

Menu I – polievka, mäsité hlavné jedlo s prílohou, 

Menu II – polievka, bezmäsité hlavné jedlo s prílohou, (zeleninové, vaječné, strukovinové, zemiakové, 

múčne) 

K hlavnému jedlu sa vyžaduje zeleninový šalát, prednostne z čerstvej zeleniny alebo ovocný kompót 

v súlade s gastronomickými požiadavkami. 

K polievke sa vyžaduje minimálne jeden krajec chleba. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné gramáže stravy: 

Porcia Hmotnosť 

obed s hlavným 

jedlom mäsitým 

Polievka 0,33 l, 100 gramov mäsa a 200 gramov príloha, 50 gramov zeleninový 

šalát alebo ovocný kompót, chleba 

Obed s hlavným 

jedlom bezmäsitým 

Polievka 0,33 l, 120 gramov a 200 gramov príloha, prípadne 50 gramov 

zeleninový šalát alebo ovocný kompót, chleba 

Obed s hlavným 

jedlom múčnym 

Polievka 0,33 l, 350 gramov, prípadne 50 gramov zeleninový šalát alebo ovocný 

kompót, chleba 

• Gramáž mäsa je uvedená v surovom stave 

• Gramáž príloh je uvedená po tepelnej úprave 

- všetky pripravované pokrmy musia vyhovovať ustanoveniam potravinového kódexu SR; 

- pri výrobe pokrmov uchádzač musí zabezpečiť ich zdravotnú neškodnosť a nutrične vyvážený sortiment 

pokrmov; 

- uchádzač musí dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe pre stravovacie prevádzky podľa systému 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analýza nebezpečenstva a kritické 

kontrolné/ochranné body); 

- uchádzač musí zabezpečiť prípravu stravy vlastnými zamestnancami, ktorí sú držiteľmi zdravotných 

preukazov. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby poskytovateľ stravovacích služieb umožnil stravníkom výber obeda: 

- na objednávku podľa vopred zostaveného jedálneho lístka minimálne z 3 (troch) hlavných jedál z toho 

minimálne dve mäsité hlavné jedlá. 

Požiadavku verejného obstarávateľa preukáže poskytovateľ stravovacích služieb doložením aktuálneho 

jedálneho lístka. 

 

Poskytovateľ stravovacích služieb je povinný zostaviť a predložiť verejnému obstarávateľovi týždenný 

jedálny lístok najneskôr vo štvrtok v týždni, ktorý predchádza týždňu pre ktorý je jedálny lístok 

zostavovaný. 

  

 

Poskytovateľ stravovacích služieb dodá obedy do miesta sídla verejného obstarávateľa na základe počtu 

jedál nahláseného verejným obstarávateľom deň vopred. Zmenu v nahlásenom počte jedál (dohlásenie, 

odhlásenie, zmena vo výbere jedla) môže verejný obstarávateľ uskutočniť najneskôr do 8.00 hod. ráno 

v deň dodania. 

 

Poskytovateľ stravovacích služieb dodá obedy v recyklovateľných nádobách na to určených. Nádoby 

zabezpečí poskytovateľ stravovacích služieb. 
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Požadované množstvo/rozsah:  

Predpokladané množstvo odobratých obedov 3480. Skutočné množstvo odobratých obedov počas trvania 

zmluvy bude určené na základe aktuálnych potrieb Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neodobrať všetky obedy.  

 

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 

Termín dodania predmetu zákazky je v mesiacoch máj 2022 – apríl 2023. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton 291, 969 72  Svätý Anton.  

 

Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 

Výsledkom  prieskumu trhu bude Zmluva uzatvorená na dobu určitú do 30.04.2023.  

 

Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

- Uchádzač má oprávnenie podnikať podľa § 32 ods. 1 písm. e) (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí 

byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu 

zákazky 

- Čestné prehlásenia o skutočnostiach podľa § 117 ods. 5 – uchádzač predkladá čestné prehlásenie 

(podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy) s uvedenými identifikačnými údajmi a podpisom 

 

Obsah ponuky: 

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 

1) Dokument „Vyhlásenie uchádzača“ s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo 

miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla a elektronickej adresy 

(Príloha č. 1 výzvy)  

2) Dokument „Návrh na plnenie kritérií“ vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou uchádzača 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača spolu so splnomocnením na tieto úkony a spolu 

s odtlačkom pečiatky (Príloha č. 2 výzvy)  

3) Akceptovanie návrhu zmluvy (Príloha č. 3) – podpisom zmluvy, alebo vyjadrením súhlasu 

4) Aktuálny týždenný jedálny lístok 

 

Spôsob určenia ceny: 

- cena za plnenie predmetu zákazky za 1 obed t.j. menu je stanovená v Eur v členení: 

a. Cena v Eur bez DPH 

b. % sadzba DPH 

c. DPH v Eur 

d. Cena v Eur s DPH 

 

 

V cene odobratého hlavného jedla sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača spojené 

s poskytnutím stravovacích služieb a primeraný zisk, podľa § 2 a § 3  zákona č. 18/1995 Z.z. o cenách a § 

3 vyhlášky č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov.  

Pre obdobie máj 2022 – apríl 2023 je cena predmetu zákazky stanovená ako cena konečná. K zmene ceny 

môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. 
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Platobné podmienky: 

- na predmet zákazky nebudú poskytnuté zálohové platby, 

- úhrada ceny za poskytnuté služby bude vykonávaná v Eur bankovým prevodom na základe faktúry 

vystavenej poskytovateľom, 

- faktúra vystavená jedenkrát mesačne po splnení predmetu zákazky na základe skutočne odobratých 

jedál, 

- splatnosť faktúry 30 dní. 

 

Požadujeme predloženie ponuky písomne v listinnej forme v uzatvorenej obálke, v súlade s požiadavkami 

uvedenými v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Obálku označte 

textom „Neotvárať – Zabezpečenie stravovania zamestnancov s dovozom do miesta organizácie“ 

 

Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

Ponuku predložte na mieste predkladania ponuky Múzeum vo Svätom Antone, 969 72  Svätý Anton a       

v rámci lehoty na predkladanie ponuky, ktorá uplynie: 07.04.2022 do 14:00 hod.  

 

Vyhodnocovanie ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe 

nasledovných pravidiel jeho uplatnenia: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena za 1 obed t.j. menu v Eur vrátane DPH 

 

Pravidlá na uplatnenie kritéria:  

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za 1 obed t.j. menu v EUR s DPH. 

 

Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 

obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.  

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk,             

s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky nevzniká 

žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

S pozdravom 

 

        Ing. Štefan Engel, PhD. 

             riaditeľ múzea   
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  Príloha č. 1 Vyhlásenie uchádzača 

  Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o poskytovaní stravovania 
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