
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 

 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

 

Číslo spisu: 8492/2021/VED/JOMP 

Výzva na predloženie ponuky  
 

pre zákazku podľa § 117 a prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ BNM“) 
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava  
IČO:  00 603 317        
Internetová stránka: https://www.banm.sk/  

2. Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom 
stravy pre seniorov MČ BNM“ 

3. Druh zákazky: Služba. 
4. Spoločný slovník obstarávania (kód CPV): 55521100-9 Rozvoz stravy  
5. Stručný opis zákazky: Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou, distribúciou a rozvozom 

stravy pre seniorov s trvalým pobytom v územnom obvode MČ, ktorí budú využívať stravovanie ako 
podpornú sociálnu službu poskytovanú MČ a spôsobom dohodnutým na základe Rámcovej dohody na 
zabezpečenie stravy, s povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príprava 
obedov v počte cca 180 – 220 obedov denne  pre seniorov MČ BNM formou samostatných denných 
objednávok stravníkov – seniorov MČ BNM  podľa noriem závodného stravovania, t.j. 300 až 350 g podľa 
jednotlivých druhov príloh. Predpokladané množstvo je 3003 obedov mesačne. Bližšia špecifikácia 
predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 Rámcová dohoda na zabezpečenie stravy. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto podrobne uvedené v Prílohe 
č. 2 Rámcová dohoda na zabezpečenie stravy.  

7. Lehota viazanosti cenovej ponuky: Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2021.  

 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie                   

od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej 

obstarávateľskou organizáciou. 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  259 865,00 EUR bez DPH. 
9. Typ zmluvy: Rámcová dohoda 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 9/2021 – 11/2023 (t.j. 

27 mesiacov). 
11. Variantné riešenia: Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
12. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady 

a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena - Celková cena za mesiac v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Ponúknutá 
cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na realizáciu predmetu zákazky.  
Mena a Ceny uvádzané v ponuke:  
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú cenu podľa 
prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritéria uvedie v zložení: 
- navrhovaná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
- výška DPH v EUR, 
- navrhovaná cena v EUR vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, 
že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

14. Vyhodnotenie ponúk: V zmysle § 117 ods. 1 účinného ZVO (hospodárnosť) sa vyhodnotenie ponúk              
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk  
na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, výhradne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste                 
v poradí. V prípade, ak ponuka uchádzača na 1. mieste v poradí nebude spĺňať požiadavky na predmet 
zákazky, verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu ponuky u uchádzača na 2. mieste v poradí. Verejný 
obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk umiestnil 
na 1. mieste v poradí. 

https://www.banm.sk/
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15. Financovanie predmetu zákazky: Úspešnému uchádzačovi sa neposkytuje preddavok, splatnosť faktúry 
je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

16. Podmienky účasti:  
Požadujeme, aby uchádzač/ záujemca predložil doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nasledovne:  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia uvedené v § 32 ods. 1, písm. e) a f) ZVO: 
a) je oprávnený poskytovať službu – uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, 

b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukazuje doloženým 

čestným vyhlásením. 

17. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 03.08.2021 do 12:00 hod.  
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk výlučne elektronicky, 
spôsobom určeným funkcionalitou EKS na webovej adresu: 
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2238  
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 4 Informácie o systéme použitom na zadávanie tejto zákazky 
Obsah ponuky: 
a) Titulný list – základné údaje o uchádzačovi, kontaktná osoba.  
b) Vyplnenú Prílohu č. 1 Výzvy - Návrh na plnenie kritéria podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača 
alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ 
požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo. 
c) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 16 tejto výzvy, vo formáte PDF. 
d) Vyplnenú Prílohu č. 2 výzvy - Rámcová dohoda na zabezpečenie stravy podpísanú štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou. V prípade splnomocnenej osoby verejný 
obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF.  

18.  Ostatné informácie:  
Verejný obstarávateľ bude pri akejkoľvek komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, využívať 

komunikáciu na hore uvedenej webovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2238 .  
Otváranie ponúk, je neverejné, elektronicky a spôsobom určeným funkcionalitou EKS. 
Sprístupnenie elektronicky podaných ponúk pre účely vyhodnocovania ponúk sa realizuje tak, že po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk sa ponuky sprístupnia verejnému obstarávateľovi. 
Verejný obstarávateľ bude informovať uchádzačov o prijatí alebo neprijatí ich ponuky. Uchádzač, ktorý sa 
po vyhodnotení ponúk a podmienok účasti umiestni na 1. mieste v poradí bude vyzvaný následne na podpis 
Rámcovej dohody na zabezpečenie stravy, podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 
Úspešný uchádzač a jeho subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje v súlade s § 4 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
sú povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania rámcovej dohody. 

19.  Kontaktná osoba: Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania 
Mgr. Peter Jombík 
e-mail: peter.jombik@banm.sk  

 
 
PRÍLOHY na webovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2238 :   
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 Rámcová dohoda na zabezpečenie stravy 
Príloha č. 3 Informácie o systéme použitom na zadávanie tejto zákazky         

 
           v.r. 

V Bratislave dňa 21.07.2021                                                             ---------------------------------                                                                             
         Ing. Daša Effenbergerová   

Oddelenie dopravy, európskych fondov                        
a verejného obstarávania 

  

https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2238
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2238
mailto:peter.jombik@banm.sk
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2238
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Príloha č. 3  
 

Informácie o systéme použitom na zadávanie tejto zákazky 

 

a) Všeobecne o elektronickom kontraktačnom systéme 

 

a.1 Zadávanie tejto zákazky sa realizuje Elektronickým kontraktačným systémom. 

 

a.2 Elektronický kontraktačný systém (ďalej len „EKS“) je informačný systém, prostredníctvom ktorého 

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona zadáva zákazky v súlade s týmto zákonom. 

Elektronická podpora procesov (ďalej len „EPP“) je jeden zo subsystémov EKS. Podrobnejšie 

informácie o subsystéme EPP sú uvedené vo Všeobecných podmienkach elektronického 

obstarávania, ktoré sú verejne prístupné v rámci systému EKS (ďalej len „VP EO“)  

https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10 

 

a.3 Webové sídlo informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je: 

www.eks.sk. 

 

a.4 Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní, alebo chce predložiť ponuku 

a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese 

https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu. 

 

a.5 Hospodársky subjekt pri registrácii nemusí byť zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov ani v 

Registri partnerov verejného sektora. 

 

a.6 Podmienky Identifikácie a Autentifikácie záujemcu/uchádzača sú uvedené vo VP EO. 

https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10 

 

b) podmienky používania elektronických zariadení v rámci zadávania tejto zákazky 

b.1 Na používanie EKS, ako aj jeho subsystému EPP je potrebné splnenie nasledujúcich technických 

požiadaviek:  

- Aktuálne verzie prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 

Ďalšie technické požiadavky: 

- prehliadač so zapnutým javascript a cookies, 

- prehliadač bez prídavných zásuvných modulov (plug-in, add-on), ktoré modifikujú vykonávanie a 

renderovanie aplikácie alebo zasahujú do http headers, 

- operačný systém počítača bez vírusov, malware a spyware, ktoré zasahujú do http komunikácie, 

- počítač pripojený k sieti Internet bez blokovania alebo modifikovania http protokolu s terminovaním ssl 

spojenia na klientovi, 

- rozlíšenie obrazovky minimálne 1024 x 768 bodov, 

- prehliadač PDF súborov. 

 

c) dostupnosť dokumentov 

c.1 Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú 

verejné, bezodplatné, neobmedzené, úplné a priamo prístupné na Elektronickej tabuli v rámci 

subsystému EPP, systému EKS (ďalej len „systém EPP/EKS“) a predmetného verejného 

obstarávania (ďalej len na „Elektronická tabuľa“). 

 

https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
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