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Výzva na predloženie ponuky – služba  - zákazka s nízkou 

hodnotou v súlade s §117 príloha 1  zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní... č. naw -16/2019 
 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 

Winterova 66,     921 63  Piešťany 

Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a verejného 

obstarávania 

tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: bittara@naw.sk 

 

2.   Názov predmetu zákazky : Stravovanie zamestnancov Nemocnice Alexandra Wintera n.o.    

3. Opis predmetu zákazky : 

Predmetom zákazky je záväzok spoločnosti zariadiť určitú záležitosť pre verejného 

obstarávateľa uskutočnením činností v jeho mene a na jeho účet, ktorej vykonávanie obsahuje 

zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov NEMOCNICE ALEXANDRA WINTERA n.o. 

PIEŠŤANY (odberateľ). 

Zabezpečenie predmetnej  služby predstavuje :   

-   Požadovaný denný počet : cca  200 kompletných jedál - zmluva sa uzatvorí na obdobie  

    vyčerpania finančného limitu do 259 999,99 EUR bez DPH ( predpoklad podľa odberu jedál  

    za minulé obdobie  na 24 mesiacov). 

a. Lokalita výdaja stravy:   Piešťany, objekt hlavnej budovy Nemocnice Alexandra 

Wintera n.o. -   Winterova    66, Piešťany zamestnancom dodávateľa (cca 150 jedál) 

  b. Lokalita výdaja stravy:   Piešťany, Poliklinika NAW, Rekreačná 2 zamestnancom   

odberateľa (cca 50 jedál) 

-   Dodávateľ zabezpečí   dodávanie stravy vo vhodných obaloch na udržanie tepla (varniciach 

- tepelno-izolačných nádobách ) a vozidlom určeným na prepravu stravy.  

-   Odberateľ zabezpečí objednávanie  a nahlásenie počtu a sortimentu jedál. 

-   Cena za služby je úmerná počtu vydaných stravných jednotiek za mesiac a cene jedného 

obeda. 
 

V cene jedla (polievka + chleba, hlavné jedlo a nápoj - výber z 5 hlavných jedál) sú 

započítané náklady na dopravu, používanie nádob na dovoz stravy, zmluvne zabezpečená 

likvidácia zbytkov stravy a biologického odpadu a výdaj stravy zamestnancom dodávateľa. 

 -    Výdaj jedál bude prebiehať na dvoch miestach (NAW + Poliklinika) v čase od 11:00 hod.     

do 13:30 hod.   
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      4.   CPV:                55520000-1 Služby hromadného stravovania,  

                               55521100-9 Rozvoz stravy,  

                               55521200-0 Donáška stravy,  

                               60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)      

 

      5.   Predpokladaná hodnota zákazky :   259 999,99 EUR bez DPH 

      6.   Podmienky predloženia cenovej ponuky : 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

§ 32 ods. 1 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia, cit.: 

- je oprávnený dodávať predmetný  tovar,  poskytovať uvedené služby. 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom 

o oprávnení dodávať predmetný tovar a  poskytovať uvedené služby. 

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia 

ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej 

podobe (sken). 

 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

§ 33 ods. 1 

Nepožaduje sa. 

 

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ 

§ 34 ods. 1 

             Efektívne a ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za  jedlo v EUR bez DPH, 

             - Výber z 5 jedál, 

 - Referencie prípravy a dodávania stravy za obdobie 2018 v objeme 48 000 jedál za  

rok, 

             - Možnosť navýšenia objemu jedál za obdobie 1 roka nad objem 48 000 jedál, 

      - Vyhodnocované budú i cenové ponuky v prípade predloženia vyššej ceny ako je 

PHZ. 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky t. j. cenu za 1 jedlo v EUR 

bez DPH a s DPH. V cene služby je započítaná príprava jedál na základe objednávok 

odberateľa, doprava a výdaj stravy v stanovenej dobe a v stanovených objektoch (opis 

predmetu zákazky)  

7.   Miesto poskytnutia služby : 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany (lokalita 1 a 2) 

8.   Termín realizácie služby     

Od 21.10.2019 (podpísanie zmluvy, návrh zmluvy spracuje úspešný uchádzač po 

vyhodnotení ponúk v termíne do 15.10.2019) na obdobie vyčerpania finančného limitu 

do 259 999,99 EUR bez DPH (predpoklad podľa odberu jedál za minulé obdobie  na 

24 mesiacov).   
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      9. Obhliadka miesta dodania zákazky: 

Obhliadka miesta dodania služby je potrebná. Zároveň záujemcovia, ktorí budú mať 

záujem sa predmetnej verejnej súťaže zúčastniť, budú im poskytnuté ďalšie odborné 

podklady súvisiace s predmetnou zákazkou. 

10. Termín predloženia cenovej ponuky   

Do 30.09.2019 

      11. Ostatné informácie 

 

     11.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

     11.2.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom 

                obstarávaní, 

     11.2.2 nedostal ani jednu ponuku, 

     11.2.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa 

                uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, 

     11.2.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

     11.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 

11.4 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa §117  

zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky 

     11.5 Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2019 

 

     12.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

-  najnižšia cena za 1 jedlo bez DPH a s DPH,  

- cena za 96 000 jedál  bez DPH a s DPH (predpokladaná 24 mesačná náležitosť 

stravovania zamestnancov). 

 

Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom zákazky 

a označením neotvárať – poštou alebo osobne odovzdaním na podateľňu nemocnice 

alebo e-mailom na adresu : 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 

Ing. Peter Bittara 

Winterova 66 

921 63  Piešťany 

e-mail: bittara@naw.sk 

        

V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti 

ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom 

mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty 

viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom 

mieste. 

 

 

 

 

                                                                                          MUDr. Štefan Kóňa  

                                                                                                     riaditeľ 

 

 

 

V Piešťanoch    20.09.2019  
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 Príloha 1     

      

P. č. Dodávateľ                                                                

(obchodné 

meno, adresa 

kontaktná 

osoba/konateľ, 

telefón) 

Cena (€ bez 

DPH)                           

za 1 ks obedové 

menu vrátane 

dovozu + 

jedného 

zamestnanca pre 

výdaja stravy 

a odvoz 

a likvidácia 

zbytkov stravy 

Možný 

výber z 

druhov 

jedál 

(počet) 

Súčasný denný 

objem 

pripravovaných 

jedál    v 

kuchyni 

 Technicky možné 

navýšenie kapacity - 

počtu denne 

pripravovaných jedál 

na aký počet 

1      

 

 

 

 

 

 

     

      

V ................................... 

Dňa :  

    

    uchádzač :  

                                                                                                 .........................................  
                                                                                                           Pečiatka, Podpis 


