
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 

  
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

1. Verejný obstarávateľ Názov: Mestská časť Bratislava-Lamač 
Adresa: Malokarpatské námestie 9, 841 03 
Bratislava 
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Baňacký 
(starosta) 
IČO: 00603414 
DIČ: 2020919131 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032 

2. Kontaktná osoba Mirka Ducká, vedúca ŠJ, 0911 876 914, 
sjlamac@gmail.com 

3. Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie  
(meno, telefón, e-mail) 

Mgr. et Mgr. Hana Ifková, 02/6478 0065, 
ifkova@lamac.sk 

 
Predmet zákazky 
4. Názov zákazky Potraviny pre zariadenia školského stravovania 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Lamač – Ovocie a zelenina 

5. Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

Potraviny 

6. Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

CPV kód: 03200000-3 – obilniny, zemiaky, 
zelenina, ovocie a orechy 

7. Stručný opis predmetu zákazky Premetom zákazky je dodávka potravín – ovocia 
a zeleniny pre  zariadenia školského stravovania 
vrátane dopravy a všetkých vynaložených 
nákladov. 

8. Predpokladaná hodnota 
zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky bola 
stanovená na 35 541,03 EUR bez DPH, a to na 
základe najnižšej cenovej ponuky/priemeru cien. 

 
Výsledok zadania zákazky 
9. Zmluva, rámcová zmluva alebo 

objednávka 
Rámcová zmluva, predložením ponuky 
uchádzač akceptuje znenie Rámcovej zmluvy, 
ktorá tvorí prílohu tejto výzvy 

10. Termín plnenia predmetu 
zmluvy 

12 mesiacov 

11. Požadované obchodné 
a platobné podmienky 

Splatnosť faktúry do 20 dní odo dňa vystavenia. 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
12. Najnižšia celková cena za celý 

predmet zákazky v EUR s DPH  Váha -100 % 

 



 
Termín dodania 
13. Termín dodania  Uchádzač sa zaväzuje dodávať verejnému 

obstarávateľovi tovar priebežne počas platnosti 
a účinnosti Rámcovej zmluvy do miesta dodania 
tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od 
doručenia objednávky v čase od 06:30 hod. do 
08:00 hod., každý deň alebo na základe zadania 
vedúcej ŠJ uvedené v  objednávke.  

Tovar bude dodávaný na základe čiastkových 
objednávok, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, 
množstvo, druh  tovaru, požadované miesto a 
lehotu plnenia, tak aby bola zabezpečená kvalita 
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu 
stravujúcich sa žiakov a personálu. 

 
Miesto dodania 
14. Miesto dodania Školská jedáleň, Malokarpatské námestie 1, 841 

03 Bratislava,  
Školská jedáleň, Malokarpatské námestie 6, 841 
03 Bratislava,  
Školská jedáleň, Heyrovského 4, 841 03 
Bratislava.  
 
 

 
Podmienky účasti uchádzačov 
15. Podmienky účasti uchádzačov 

(platí pre všetky časti predmetu 
zákazky): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

15.1 § 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač je 
oprávnený dodávať tovar. 

Uvedené splnenie podmienky účasti overuje 
verejný obstarávateľ z verejných registrov. 

15.2 § 32 ods. 1 písm. f) Uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu.  

Uvedené splnenie podmienky účasti overuje 
verejný obstarávateľ z verejných registrov. 

15.3   Nesmie u uchádzača  existovať dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 
Konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť 
inými účinnými opatreniami. Uvedené skúma 
verejný obstarávateľ počas procesu verejného 
obstarávania. 

Za nesplnenie podmienok účasti bude uchádzač 
vylúčený! 

 
 

1. Doklad o evidencii v registri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podnikateľov s ovocím a zeleninou 
vydaný Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou SR podľa čl. 10 
nariadenia (EÚ) č. 543/2011, 

2. Zoznam navrhovaných subdodávateľov 
pre plnenie predmetu zákazky,  
ktorý bude obsahovať názov/obchodné 
meno, predmet subdodávky a podiel  
subdodávateľa na zákazke. Uchádzač 
môže využiť aj Prílohu č.4 . 
Zoznam subdodávateľov, resp. písomné 
Vyhlásenie o tom, že nemá 
subdodávateľov. 
Dokument bude podpísaný oprávnenou 
osobou za uchádzača. Dokument  bude 
súčasťou zmluvy. 

 
Predloženie ponuky 
16. Požadovaný spôsob určenia 

ceny v cenovej ponuke 
Uchádzači spracujú cenu v členení bez DPH, 
DPH, cena vrátane DPH, zaokrúhlenú na 2 
desatinné miesta. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 

17. Obsah ponuky 1. Doklady podľa bodu 15 
2. Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1) 
3. Čestné vyhlásenie (Príloha č. 2) 
4. Opis predmetu zákazky (Príloha č. 3) 
5. Zoznam navrhovaných subdodávateľov 

(Príloha č. 4) 
6. Návrh rámcovej zmluvy (Príloha č. 5) 
7. Všeobecné požiadavky na predmet 

zákazky (Príloha č. 5.1) 
18. Označenie ponuky Heslo súťaže – „Potraviny pre MČ Bratislava – 

Lamač – Ovocie a zelenina“. 
19. Miesto a spôsob doručenia 

ponuky 
e-mailom na adresu: ifkova@lamac.sk 
Rozhodujúci je dátum a čas doručenia. Do 
predmetu e-mailu žiadame uviesť text: „Potraviny 
pre MČ Bratislava – Lamač – Ovocie a zelenina“ 

20. Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 
Lehota na otvárania ponúk 
(deň a hodina) 

29.12.2021 do 10:00 hod. 
 
29.12.2021 o 14:00 hod.  – neverejné otváranie 
ponúk 

21. Lehota viazanosti ponuky 
(dátum) 

15.02.2022 

22. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 

 
Doplňujúce informácie 
23. V prípade potreby obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  

informácie uvedené v zadávaní zákazky.  
24. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do 

vyhodnotenia. 



25. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

26. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že je úspešný a že jeho 
ponuku prijíma a vyzve ho na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzavretiu 
zmluvy/prípadne k predloženiu dokladov podľa tejto výzvy. 

27. V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne riadne súčinnosť v zmysle výzvy na jej 
poskytnutie a to v požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží 
požadované doklady podľa výzvy na poskytnutie súčinnosti alebo odmietne potvrdiť 
obsah a uzatvoriť zmluvu, vyzve verejný obstarávateľ uchádzača umiestneného na 
druhom mieste v poradí (alebo ak nastane obdobný prípad aj u uchádzača 
umiestneného na druhom mieste v poradí vyzve uchádzača umiestneného na treťom 
mieste v poradí, ak je to možné), pokiaľ sa nerozhodne dané verejné obstarávanie 
verejný obstarávateľ zrušiť. 

28. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak 
cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky 
alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má 
obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

29. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a vyjadrí súhlas s uzatvorením zmluvy 
vypracovanej verejným obstarávateľom v zmysle podrobného opisu predmetu 
zákazky podľa bodu 45. 

30. Rozdelenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie 
cenovej ponuky na časti a požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet 
zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky uvedenej vo výzve. 

31. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou 
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia ponúk.  

32. Ekvivalent: Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný 
obstarávateľ /obstarávateľ/osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 
343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, 
príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej 
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

33. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 
34. Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
35. V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 

predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
36. Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve 

na predkladanie ponúk. 

37. Predpokladané množstvá tovaru podľa prílohy č. 3 k tejto výzve sú iba orientačné, 
určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú 
verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej zmluvy podľa 
aktuálnych potrieb. 

38. Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, 
ktorý nie je uvedený v prílohe č. 3 k tejto výzve alebo iný druh tovaru na základe 
zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy pre žiakov školy 
alebo v prípade potreby v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní. 

39. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj 
skutočne objednané a dodané množstva tovaru podľa nevyhnutnej potreby 
verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej zmluvy. 

40. Verejný obstarávateľ požaduje pravidelné zabezpečenie dodávok potravín na 
prevádzky školských jedální počas všetkých pracovných dní. Dodanie tovaru 



v čase od 06:30 hod. do 08:00 hod. 

41. Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať 
kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú 
kvalitu a spĺňa požadované parametre čerstvosti. Tovar bude preberať na základe 
senzorickej analýzy, t.j. na základe zmyslového posúdenia. V prípade, ak uchádzač 
poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento tovar 
nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 

42.  Pri dodaní nevyhovujúceho tovaru (napr. dodaný tovar nižšej kvality, krátka záručná 
lehota, poškodený tovar a pod.) požaduje verejný obstarávateľ výmenu tovaru do 24 
hod.  

43. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto 
dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania.  

44. Verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 
užívateľov výhod ak sa na nich daná povinnosť vzťahuje, alebo ktorých 
subdodávatelia podľa 2. vety, ktorí sú VO známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v 
registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, ak sa 
na nich daná povinnosť vzťahuje. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov 
výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa 
má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v 
ponuke uchádzača. Uvedená povinnosť o zápise v zozname konečných užívateľov 
výhod sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je 
výsledkom postupu verejného obstarávania. 

 
Podrobný opis predmetu zákazky 
45. Opis predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy (príloha č. 3). 

Miesto dodania tovaru:  

 ŠJ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava 
 ŠJ Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava 
 ŠJ Heyrovského 4, 841 03 Bratislava 

 
Verejný obstarávateľ požaduje pravidelné zabezpečenie dodávok potravín na 
prevádzky ŠJ počas všetkých pracovných dní. Dodanie tovaru v čase od 6:30 
hod. do 08:00 hod. 

Minimálne kvalitatívne požiadavky na obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie, orechy : 

 tovar čerstvý -  I. trieda, vo vyhovujúcej kvalite, v zmysle platných právnych 
predpisov, veterinárnych a hygienických noriem - tovar so zvýšenou úrovňou 
kontroly od výroby až po predaj, napr. pod Značkou kvality SR, prípadne inou 
obdobnou značkou alebo certifikátom kvality, 

 na obale tovaru musí byť uvedený výrobca, krajina pôvodu a doba spotreby, 
 distribúcia tovaru musí byť uskutočnená v súlade s platnými všeobecne 

záväznými predpismi a tovar musí spĺňať požiadavky zákona o potravinách - 
Potravinového kódexu SR. 

Pri podaní nevyhovujúceho tovaru (napr. dodaný tovar nižšej kvality, krátka 
záručná lehota, poškodený tovar a pod.) požaduje verejný obstarávateľ 
výmenu tovaru do 24 hod. 

Verejný obstarávateľ požaduje dodržiavať v zmysle výzvy požadovanú kvalitu 



a čerstvosť potravín. 

 

Zoznam príloh 

1. Návrh na plnenie kritérií  
2. Čestné vyhlásenie uchádzača 
3. Opis predmetu zákazky (tvorí samostatnú prílohu) 
4. Zoznam navrhovaných subdodávateľov  
5. Návrh Rámcovej zmluvy 
5. 1 Všeobecné požiadavky na predmet zákazky 
 
  
 
 
 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.  
             starosta 


