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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I. 

Všeobecné informácie 
 

1   Identifikácia verejného obstarávateľa:     
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
Sídlo:   ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín 
Zastúpené:   Ing. Edita Prekopová, riaditeľka 
IČO:    36124702 
DIČ:   2021611878 
tel:    032/6402463 
e-mail:   edita.prekopova@trencin.sk 
Http://                      www.ssmtn.sk  
 
 

 
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Cap, tel.:0902 920 032, e-mail: jan.cap@ssmtn.sk 
 

2   Predmet obstarávania 
 

Predmetom zákazky je príprava  a dodávka stravy  do zariadení Sociálnych služieb mesta 
Trenčín , m.r.o.: 

a. Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín  

b. Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 

1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie) 

 

2.1 Verejný obstarávateľ - objednávateľ sa zaväzuje odoberať počet stravných jednotiek vždy  
v závislosti od  svojich aktuálnych potrieb. Celkové počty stravných jednotiek  uvedené 
v týchto podkladoch  sú len orientačné a budú  sa upravovať v objednávkach  na základe 
skutočného počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb  a ich 
požiadaviek počas trvania Rámcovej dohody uzatvorenej s úspešným uchádzačom. 
Verejný obstarávateľ je teda oprávnený objednať si väčší alebo menší počet porcii ako je 
uvedené v predpokladaných množstvách v tejto zákazke, resp. objednať si len niektoré 
samostatné jedlo v rámci stravnej jednotky 

 

Stravnou jednotkou sa na  tieto účely  rozumie celodenná strava pozostávajúca 

zo samostatných jedál: 

a. raňajok, 

b. desiaty, 

c. obedu (polievka a hlavné jedlo) 

d. olovrantu, 

e. večere  

f.  druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy). 

 

Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle písm. a) 

až f) sa delí na tieto druhy: 

mailto:edita.prekopova@trencin.sk
mailto:jan.cap@ssmtn.sk
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 racionálna strava  

 diabetická strava 

 šetriaca strava 

 kašovitá strava 

 
Bližšia  špecifikácia je  uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. 

 
  Kód predmetu zákazky z CPV:  

Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  

     55523000-2      Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 
              55521200-0      Donáška stravy                           

 
 

    2.2 Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania tvorí aj časť  B.1 Opis predmetu 
obstarávania. 

 
2.3   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 627662,73 EUR.  

 
 V prípade, ak ponuková cena uchádzača s DPH bude vyššia ako predpokladaná 

hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom (ku ktorej sa pripočíta DPH), môže 
verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.  

 
3.   Komplexnosť dodávky 

 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Nie je teda prípustné predloženie 
ponuky len na časť zákazky. 

 
 
4.   Zdroj finančných prostriedkov 
 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
 
 Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba sa 

bude realizovať každý mesiac  bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.  
V  cene musí byť zahrnutá aj doprava do miesta dodania predmetu obstarávania a  
všetky  ostatné náklady na riadne plnenie zmluvy. 

 
 Dodávateľ (t. z. úspešný uchádzač) bude predmet zákazky fakturovať priebežne – 

každý mesiac, pričom  faktúru  vystaví do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola dodávaná strava. Podkladom pre vystavenie faktúry bude preberací 
protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa (verejného obstarávateľa). 
Splatnosť faktúry je 30 dní  od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.   Za deň 
úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. 

 
5.  Zmluva 

5.1  S úspešným uchádzačom bude uzavretá Rámcová dohoda na dodanie stravy 
v zmysle § 269 ods.2 zák. č. 531/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej návrh je uvedený v bode 1.2 časti B.3 
súťažných podkladov (ďalej v týchto podkladoch označovaná aj ako „Zmluva“ alebo 
„Dohoda“). 



 
        

Strana | 6  

 

                   
SSMTN, m.r.o. 

                                                          Podlimitná zákazka – „Príprava a dodávka stravy“ 

 
     Dohoda bude uzatvorená na dobu určitú – 36 mesiacov. 
 

     Úspešný  uchádzač je povinný preukázať, že má  oprávnenie pripravovať a 
prepravovať stravu.  Úspešný uchádzač najneskôr do piatich dní účinnosti Dohody  
predloží príslušné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva na 
prípravu a prepravu stravy v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Úspešný uchádzač predloží 
doklad ako originál alebo overenú kópiu. (Uvedené neplatí, ak uchádzač predložil 
predmetné doklady ako prílohu k Dohode už v ponuke).  

 
 
5.2  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného  predmetu 

zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B1 Opis 
predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 

 

6.   Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 
Miesto poskytnutia služby je:  

 
 Zariadenie opatrovateľskej služby ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 
1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie) 

       Zariadenie pre seniorov Lavičkova ul. č.10, 911 01 Trenčín  
 

 NUTS kód: 
SK0 – Slovenská republika 

   SK022 – Trenčiansky kraj 
 

Dodávku  stravy na jednotlivé oddelenia zabezpečuje úspešný uchádzač -  dodávateľ  

denne v dňoch pondelok až nedeľa vo varných kanviciach: 

 

a. raňajky, desiata, olovrant – v čase od 7:00 hod. do 7:15 hod., 

b. obed (polievka a hlavné jedlo) – v čase od 11:00 hod. do 11:30 hod., 

c. večera, druhá večera (v prípade diabetikov) – v čase od 16:00 hod. do 17:00 

hod. 

Do prevádzky príslušného zariadenia sociálnych služieb  dodávateľ prepraví stravu 

vlastným motorovým vozidlom vo varných kanviciach patriacich verejnému obstarávateľovi 

-  objednávateľovi.(Strava bude dodávaná vo varných kanviciach, nie samostatných 

obaloch pre jednotlivé porcie. Takéto obaly nie sú predmetom tejto zákazky). 

 

Výdaj stravy v jednotlivých  zariadeniach Sociálnych služieb mesta Trenčín zabezpečí 

Objednávateľ.  

 

Dodávateľ poskytne Objednávateľovi ponuku jedál stravy na nasledujúce 2 kalendárne 

týždne -  vždy do piatku týždňa predchádzajúceho prvému  kalendárnemu týždňu, na ktorý 

sa ponuka vzťahuje. 

 

https://iszu.uvo.gov.sk/Form?y.Type=NM02&y.ComponentId=13638229
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Dodávateľ dodá stravu Objednávateľovi na základe dennej písomnej objednávky, ktorú 

Objednávateľ doručí na emailovú adresu  alebo písomne na adresu Dodávateľa vždy do 

7:15 hodiny dňa predchádzajúceho dňu, na ktorý sa objednávka vzťahuje. 

  
Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy uvedenom v časti B.3 týchto podkladov. 

 

7   Oprávnený uchádzač – skupina dodávateľov 
7.1 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní 

v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny 
dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili 
právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní 
spoločne a nerozdielne.   

 
7.2 V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina 

dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý 
bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste 
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude 
verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny 
v celom procese tohto verejného obstarávania, resp. uvedú adresu, na ktorú bude 
verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). 
Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými 
členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený 
v prílohe k tejto časti podkladov. 

 
7.3 V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač 
- skupina bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny 
dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého 
člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva 
bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať 
zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál 
alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo 
vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom (stačí vyplniť tento údaj vo 
vzore vyhlásenia o vytvorení skupiny a plnej moci, ktorý je uvedený v prílohe k tejto 
časti podkladov.). 

 
 

8   Predloženie ponuky           
     8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

 
     8.2 Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí v zmysle pokynov podľa týchto podkladov) v 

uzavretom obale podľa bodu 21 osobne (počas prevádzkových/úradných hodín 
uvedených v týchto podkladoch) alebo poštou na adresu uvedenú v bode 22.1 a v 
lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  

 
     8.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa 

bodu 22.2 rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky v zmysle 
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pokynov podľa týchto podkladov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za 
oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená v 
zmysle pokynov podľa týchto podkladov (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).  

 
       8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný 

obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu 
a času prevzatia ponuky (zväčša na kópiu sprievodného listu uchádzača k ponuke).  

 
        8.5 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, 
ktoré poskytli uchádzači. 

 
 

9   Variantné riešenie 
9.1   Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
 

10   Platnosť ponuky  
        10.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.07.2018. 

 
10.2 V prípade, ak to bude potrebné na zaistenie riadneho priebehu verejného 

obstarávania alebo bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek 
uchádzača, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti 
ponúk a prijať (uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú 
v týchto  prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty 
viazanosti. 

10.3 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
11 Náklady na ponuku  
 

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na 

predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a 
po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10 uchádzačom nevracajú. 
Zostávajú ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa.  

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

12   Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, doručovanie 
 

12.1Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou.  
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12.2 Pri poskytnutí informácií zo strany obstarávateľa, ale aj uchádzača elektronickou poštou 
(ďalej len “elektronické prostriedky”), tieto informácie sa doručia aj v listinnej forme, 
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri 
dodržaní zákonom stanovených lehôt tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť 
sprostredkovaných informácii. V prípade, ak nebude v uvedenej lehote verejnému 
obstarávateľovi doručená informácia aj v listinnej forme, nemusí na informáciu zaslanú 
elektronickými prostriedkami verejný obstarávateľ prihliadať.  

 
12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie v elektronickej podobe a informácie 

doručenej v listinnej forme je rozhodujúca listinná forma.  
 
12.4 Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa do 18. októbra 2018 v 

súlade s § 187 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného 
doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ich kombináciou okrem § 15 
ods. 6, § 50, § 54 a § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní 
a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a 
uverejňovania informácií a dokumentov v profile. Verejný obstarávateľ nedisponuje 
informačným systémom na realizáciu verejného obstarávania, preto sa komunikácia a 
výmena informácii v tomto verejnom obstarávaní nebude uskutočňovať elektronicky podľa 
§ 20 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (čo však nevylučuje bežnú mailovú komunikáciu v rámci verejného 
obstarávania.) 

 
13   Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
 

13.1 V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo vo 
Výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 12 požiadať o ich vysvetlenie. 

 
13.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných 

podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ 
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa 
požiada dostatočne vopred (§ 114 ods. 8 zákona o VO). 

 
 
 13.3 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom sledovať profil verejného obstarávateľa, 

kde v časti profilu týkajúcej sa tejto zákazky bude uverejňovať všetky relevantné 
informácie o tejto zákazke, vrátane odpovedí na každú požiadavku o vysvetlenie 
údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. 

 
 

14    Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadka sa nebude uskutočňovať. 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 
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15   Jazyk ponuky 
15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v štátnom (slovenskom) jazyku. 
 

15.2 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 
16   Obsah ponuky 

16.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 
16.1.1  vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a 

údajov uvedených v ponuke podpísané uchádzačom (v prípade skupiny 
predložiť za všetkých členov skupiny – t.z. za každého samostatne alebo v 
prípade účasti skupiny je možné predložiť aj jedno vyhlásenie, ale 
podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ nedisponuje niektorý člen 
skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky - v tomto prípade 
je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme originálu alebo 
overenej fotokópie); (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto 
časti podkladov), 

16.1.2  vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so súťažnými podmienkami a 
podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok 
dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) podpísané 
uchádzačom (v prípade skupiny predložiť za všetkých členov skupiny – t.z. 
za každého samostatne alebo v prípade účasti skupiny je možné predložiť 
aj jedno vyhlásenie, ale podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ 
nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie 
ponuky - v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to 
vo forme originálu alebo overenej fotokópie); (vzor čestného vyhlásenia 
nájdete v prílohe k tejto časti podkladov), 

 16.1.3   Rámcová dohoda (podľa pokynov v časti B.3 týchto súťažných 
podkladov)  

16.1.4 v prípade, ak ponuku predkladá skupina, bude súčasťou ponuky aj 
samostatný list – vyhlásenie podľa bodu 7.2 tejto časti týchto podkladov 
(odporúčaný vzor vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov), 

16.1.5 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ určených verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena uchádzača spolu s 
kalkuláciou ponukovej ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
návrhu na plnenie kritérií (vzor návrhu  na plnenie kritérií je uvedený v časti 
A.3 týchto podkladov,   

16.1.6   doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 týchto 
podkladov , 

16.1.7  doklad o zložení zábezpeky, podľa bodu 18 tejto časti týchto podkladov 
 
17   Splnenie podmienok účasti uchádzačov 

17.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa  § 114 a § 
32 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní sa bude posudzovať z dokladov 
a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti  A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov. 
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17.2  Všetky doklady a dokumenty požadované v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
musia byť súčasťou ponuky. Tým nie je vylúčená možnosť v ponuke predložiť Jednotný 
európsky dokument podľa § 39 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky dokumenty 
musia byť predložené verejnému obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako 
úradne overená kópia dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak). Verejný 
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:  

 
a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 
platnosti,  
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 
nezodpovedajú skutočnosti,  
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,  
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,  
f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,  
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo 
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu 
narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,  
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 
záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,  
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 
určenej lehote,  
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v 
určenej lehote,  
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa 
určené požiadavky,  
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 
ods. 2. (pokiaľ verejný obstarávateľ vyžadoval identifikáciu subdodávateľov v ponuke 
uchádzača) 

 
17.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie minimálnej úrovne požadovanej verejným 
obstarávateľom. 

 

18 Zábezpeka 
        18.1   Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2000,- € (slovom: dvetisíc Eur).   

 
18. 2 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou:  
18. 2.1 poskytnutia bankovej záruky za uchádzača: 
 

- poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313-322 zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnou právnou 
normou v prípade zahraničnej banky 

 
 
- záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou 

zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti 
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bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do 31.07.2018 s tým, že 
v záručnej listine musí byť výslovne uvedená možnosť jej predĺženia v prípade 
predĺženia lehoty viazanosti ponúk až do uplynutia novej lehoty viazanosti  

 
- v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ túto 

skutočnosť uchádzačovi. V tomto prípade je povinný uchádzač požiadať banku 
o predĺženie platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺži 
lehotu viazanosti. Uchádzač je následne povinný doručiť verejnému obstarávateľovi 
originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného bankou, z ktorého bude 
jasne vyplývať, že banka predlžuje platnosť bankovej záruky na celú (aj predĺženú) 
lehotu viazanosti určenú verejným obstarávateľom. Uchádzač musí doručiť doklad 
vydaný bankou (t. z. doklad o predĺžení doby platnosti bankovej záruky po celú 
predĺženú lehotu viazanosti ponúk) v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia 
verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak 
uchádzač tento doklad od banky nepredloží v lehote do 10 dní odo dňa doručenia 
oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi, alebo ak 
z tohto dokladu nebude jasné, že banka predlžuje dobu platnosti bankovej záruky na 
celú dobu, o ktorú verejný obstarávateľ predĺžil lehotu viazanosti (t. z. až do posledného 
dňa novej – predĺženej lehoty viazanosti ponúk), bude ponuka tohto uchádzača vylúčená 
z tejto zákazky.  

 
- záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa 

(veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ 
(veriteľ) požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou 
ponuky, 

 
- ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač zo zákazky vylúčený.  

 
18.2.2. zloženia finančných prostriedkov  v prislúchajúcej výške 2000,- € na účet verejného 
obstarávateľa:  
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín, 
 č. účtu: SK557500 0000 004016161448, VS: (IČO uchádzača) 
 

Finančné prostriedky v určenej výške musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa 
najneskôr do momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky 
nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa podmienok uvedených v týchto 
podkladoch, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Všetky poplatky a iné náklady spojené 
s prevodom finančných  prostriedkov na účet verejného obstarávateľa znáša uchádzač. To 
znamená, že na účet verejného obstarávateľa musí byť pripísaná zábezpeka v  
prislúchajúcej výške, inak bude ponuka tohto uchádzača vylúčená.  

 
 

18.3 V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky musí byť doklad o 
bankovej záruke súčasťou predloženej súťažnej ponuky ako originál (nestačí overená 
fotokópia!!!). V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou zloženia fin. prostriedkov na 
účet verejného obstarávateľa, musí byť doklad o poukázaní finančných prostriedkov na 
vyššie uvedený účet verejného obstarávateľa tiež súčasťou ponuky, avšak postačuje 
predloženie kópie dokladu o poukázaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet 
verejného obstarávateľa (prípadne ak bude úhrada realizovaná cez internetbanking 
postačuje aj vytlačený doklad z PC). 
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             18.4    Podmienky vrátenia zábezpeky: 
 

         18.4.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača: 
Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na bankový účet 
verejného obstarávateľa podľa bodu 18.2.2, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak  
ich  banka verejnému obstarávateľovi poskytuje.  

 
  18.4.2  Uvoľnenie zábezpeky poskytnutej bankovou zárukou za uchádzača: 

Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto banková záruka zanikne 
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak verejný obstarávateľ (veriteľ) neoznámi 
banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.  
 
 

   18.5    Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľnia alebo vrátia uchádzačovi zábezpeku do 
siedmich dní odo dňa 
18.5.1. márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší 
použitý postup zadávania zákazky, 
18.5.2.  uzavretia zmluvy. 
 

18.6  Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač 
18.6.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo 
18.6.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu 
podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 
18.7 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť 

ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  
   

    
19   Mena a ceny uvádzané v ponuke 

19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú 

cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho 
ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 
desatinného čísla je číslica 0. Jednotlivé ceny v kalkulácii ponukovej ceny môžu byť 
určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny 
ktoré budú ako návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musia byť určené 
najviac na 2 desatinné miesta). 

 
19.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
19.3.2 výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto 
skutočnosť, 
19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
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19.4 V prípade, ak má Uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom 
DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných 
právnych predpisov SR odviesť daň za Uchádzača, to znamená, že Uchádzač - 
nebude fakturovať DPH.  
Avšak - keďže celková cena, ktorú Verejný obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za 
predmet tejto zmluvy je  kritériom na vyhodnotenie ponúk, Uchádzač  (platca DPH) 
so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú  
výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

 

 
20   Vyhotovenie ponuky 
 

20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou 
počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Predložená ponuka musí byť 
podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch.  

 
20.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie 

ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály 
alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené 
inak.  

 
20.3.Od uchádzačov sa NEVYŽADUJE, aby predložili ponuku obsahujúcu osobitne 

oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, 
označenú slovom "Ostatné". T. z. všetky doklady predložte v jednom obale, ponuku 
nie je potrebné členiť na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“. 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

21 Označenie obalov ponúk 
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal musí byť riadne 
uzavretý a zabezpečený proti svojvoľnému otvoreniu (odporúča sa zapečatiť obal). Odporúča 
sa všetky doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky zviazať do jedného celku tak, aby 
nebolo možné z tohto celku žiaden doklad alebo dokument vybrať, príp. do tohto celku 
dokumenty alebo doklady vkladať. Všetky listy a dokumenty tvoriace obsah ponuky sa 
odporúča očíslovať (od čísla 1). Toto opatrenie má zabrániť obvineniu verejného 
obstarávateľa uchádzačom zo straty dokladu príp. dokumentu, ktorý podľa uchádzača bol 
súčasťou jeho ponuky (nie je však povinné, ide len o odporúčanie). Ponuku nie je potrebné 
členiť na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“.  
 

21.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
  
21.2.1 adresu uvedenú v bode 22.1 tejto časti podkladov,  
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21.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta 
podnikania), v prípade účasti skupiny, na obálke bude uvedená adresa (t. z. názov alebo 
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania toho člena skupiny, ktorého si 
členovia skupiny určili na komunikáciu s obstarávateľom v zmysle bodu 7.2 tejto časti 
podkladov). Na obálke bude súčasne aj označenie: „SKUPINA“ a súčasne budú na obálke 
uvedené názvy alebo obchodné mená všetkých členov skupiny. 
 
 21.2.3 označenie “súťaž - neotvárať ”  
 
 21.2.4 označenie heslom zákazky:   
 

                   „Príprava a dodávka stravy“ 
 
 21.2.5 označenie: „do rúk Ing. Jána Capa“. 
 
 
 

22   Miesto a lehota na predkladanie ponúk, doplnenie, odvolanie a zmeny ponuky 
 

22.1 Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. 

 
22   Miesto a lehota na predkladanie ponúk, doplnenie, odvolanie a zmeny ponuky 

22.1 Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas 
prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  

 
   Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, SR  
   Miestnosť: podateľňa, 5. poschodie, č.dv. 67  

 
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 
Pracovné dni: Po-Pia od 08:00 – 11:30  a od 12:00  - 14:00 hod.   
 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 18.06.2018 o 1000 hod.. 
 
22.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 

sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
22.4 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  
 
22.5 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na 
adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 22.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2  a na adresu podľa bodu 22.1. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23   Otváranie ponúk 
 

23.1 Otváranie  ponúk  sa uskutoční  dňa 
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         18.06.2018 o 1515 h. na adrese:  
 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, Slovenská 

republika, kancelária č.dv.66, 5. posch. 
 

23.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a 
následne otvorí ponuku. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom 
v tom poradí, v akom bola predložená. 

 
23.3 Verejný obstarávateľ  na základe § 114 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  sa uskutoční po 
vyhodnotení ponúk. 

 
23.4. Pri otváraní obálok bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená alebo 
názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich 
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa 
nezverejňujú.  

 
23.5 Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom osoby oprávnenej 

konať za uchádzača v zmysle výpisu z obchodného registra alebo prostredníctvom 
osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.  

 
    23.6 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania 

ponúk pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní 
ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa vyššie uvedeného bodu 23.4. 

 
 

   

24   Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
24.1 Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 

informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel 
uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné 
informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované za porušenie 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku 
verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) 
až f) a odsekov 3 až 5 a § 113 ods.3  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 
 

24.2 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 
obstarávateľa nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať 
informácie o obsahu ponúk. 
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25   Preskúmanie ponúk 
25.1 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, 
ktoré poskytli uchádzači. 

 

25.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia s uvedením a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 
3 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

26   Platnosť ponúk  
26.1  Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, 
ktoré poskytli uchádzači 

 
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným 
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 
Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. 

 
26.3 V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako 

predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže 
verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať 
ju.  

 
26.4 Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 

dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 
 
26.5 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky alebo budú  

obsahovať obmedzenia a výhrady, budú z verejného obstarávania vylúčené.  
        O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne 

upovedomený. 
 

 
27   Vysvetľovanie ponúk 

27.1  Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, 
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj 
o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu 
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 
27.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, 

stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže 
týkať najmä: 
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 
hospodárnosti poskytovaných služieb, 
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k 
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie 
služby, 
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 
uchádzačom, 
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d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,  
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom, 
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
 
V odôvodnení návrhu ceny (vyhotovenom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a v súlade s pokynmi komisie) musí uchádzač preukázať aj 
to, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s uskutočnením prác, 
poskytnutím služieb a dodaním tovarov, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu 
Zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávanie tejto zákazky. 

27.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky 
účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na 
predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje 
cenu plnenia najmenej o 

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s 
najnižšou cenou alebo 

b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia. 

27.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa 
odseku 1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré 
vychádza z predložených dôkazov. 

 
   27.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí 

byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc 
bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ 
vylúči ponuku. 

 
  27.6 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v zmysle ustanovenia § 53 ods.5 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak 
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, b) ponuka nespĺňa 
požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 
vypracovanie ponuky, c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe 
požiadavky podľa § 53 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov do 1. dvoch pracovných dní odo dňa 
odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa 
uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 2. piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a 
komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu, d) uchádzačom 
predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa 
§ 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej 
ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila 
dlhšiu lehotu, f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a 
dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s 
ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, g) uchádzač poskytol 
nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na 
vyhodnotenie ponúk, h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup 
verejného obstarávania.  
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 27.7 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia a 
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky. 

 
28   Oprava chýb 
         28.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené.  
 

28.2 O vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a ak ide o opravu v 
návrhu zmluvy, bude požiadaný o predloženie nového návrhu zmluvy. Ostatné 
opravené dokumenty už uchádzač nepredkladá. 

   
29   Mena na vyhodnotenie ponúk 

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách. 
 
 

30   Hodnotenie ponúk 
30.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na 

hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení tejto zákazky a spôsobom 
určeným v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia . 

 
30.2 Komisia na vyhodnotenie ponúk identifikuje uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a 

ktorých ponuky neboli zo súťaže vylúčené a tie budú vyhodnocované.  
 
30.3 Verejný obstarávateľ  na základe § 114 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  sa uskutoční po 
vyhodnotení ponúk. 

 
 

Časť VI. 
Prijatie zmluvy 

 

31   Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk 

31.1  Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, 
verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v 
poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal 
podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

31.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa 
odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo 
účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne 
uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. 
Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky 
prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú 
aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách 
a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 
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Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ. 

 
32   Prijatie zmluvy 

 
32.1 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 

alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 odseku 8 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. 

 
32.2 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému 
obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby 
mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne 
vyzvaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 
alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v 
poradí.  

 
32.3 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť 

verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie 
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 
pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.  

 
32.4 Návrh zmluvy bude prijatý, v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
najneskôr do 31.07.2018. V prípade, ak to bude potrebné na zaistenie riadneho priebehu 
verejného obstarávania alebo bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek 
uchádzača, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať (uzavrieť) zmluvu v 
predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  prípadoch viazaní svojimi 
ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti. 

 

32.5 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov s výnimkou 
podľa bodu 24 tejto časti týchto podkladov a s výnimkou povinnosti uverejniť ponuky 
podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
32.6 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky,  resp. 

od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení  ponúk ako ďalší v poradí,– 
t. z. spomedzi dovtedy neúspešných uchádzačov. V tomto prípade sa teda uskutoční nové 
vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie uchádzača od uzavretia zmluvy považuje verejný 
obstarávateľ najmä tieto situácie, ak: 
- úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému 

obstarávateľovi, 
- uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 

uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v zmysle týchto podkladov 
(najmä bod 32 tejto časti podkladov) 

- úspešný uchádzač napriek výzve verejného obstarávateľa odmietne predložiť 
verejnému obstarávateľovi upravený návrh zmluvy (v  prípade opravy zrejmej chyby 
podľa bodu 28 tejto časti týchto podkladov), 
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Časť VII. 

Subdodávky, subdodávatelia 
33.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.  
 
33.2 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky 
alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie 
akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.  

 
33.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nepožaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý má v úmysle 
zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov. 

 

         Verejný obstarávateľ  v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

          

Na základe vyššie uvedeného podľa rámcovej dohody, ktorej návrh je súčasťou súťažných 
podkladov, platí nasledovné: 

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:    
1. Objednávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby úspešný 
uchádzač  - Dodávateľ v Rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet 
subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  
Za týmto účelom (ak budú využití subdodávatelia) vyplní Úspešný uchádzač - Dodávateľ 
prílohu k Rámcovej dohode – Zoznam subdodávateľov. Ak túto prílohu nevyplní, má sa 
za to, že subdodávky nevyužíva. 

 

2. V prípade, ak sa počas trvania tejto Rámcovej dohody rozhodne Dodávateľ využiť 
subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak 
nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je Dodávateľ povinný 
najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov 
nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť 
minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. 
miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).  

3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny 
(napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto  
Rámcovej dohody a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.  
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4.  Dodávateľ (úspešný uchádzač) berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný 
obstarávateľ)  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

5.  Ak sa Dodávateľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť  subdodávateľa  alebo dôjde 
k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri 
partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Dodávateľ oznámi 
Objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy 
uvedených subdodávateľov 

 
Pozn.:  
Povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú týmito súťažnými podkladmi 
dotknuté a platia ex lege pre uchádzačov, členov skupiny dodávateľov a 
subdodávateľov a to tak, ako upravuje zákon č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ 
 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania  

(t. z. s návrhom zmluvy) 

 

Uchádzač:........................................................,so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto čestne vyhlasuje, že súhlasí so súťažnými podmienkami 

a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu 

obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) v podlimitnej zákazke na poskytnutie služieb 

(vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 pod sp. zn. 7719-

WYS) 

,,Príprava a dodávka stravy“ 

 
vyhlásenej Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, 

IČO:36124702 

 
 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
 

  

 

V ........................, dňa............................ 

 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 

 
 
 

 
1 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny),pokiaľ nedisponuje 
niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky (v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme 
originálu alebo overenej fotokópie).  
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača 

 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, ktorú 

uchádzač predložil v podlimitnej zákazke na poskytnutie služieb (vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 pod sp. zn. 7719-WYS) 

,,Príprava a dodávka stravy“ 

 
vyhlásenej Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, 

IČO:36124702 

 

 
 

sú pravdivé a úplne. 

 

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

 

  

 

 

V ........................, dňa............................ 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny),pokiaľ nedisponuje 
niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie ponuky (v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v ponuke a to vo forme 
originálu alebo overenej fotokópie).  
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VYHLÁSENIE  O VYTVORENÍ SKUPINY  A PLNÁ MOC 
 
Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 1 a  

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 2 a 

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 3 
(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny) 

 

týmto vyhlasujeme, že ponuku v podlimitnej zákazke na poskytnutie služieb (vyhlásenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 pod sp. zn. 7719-WYS): 

,,Príprava a dodávka stravy“ 

 
vyhlásenej Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, 

IČO:36124702 

 

predkladáme spoločne, ako skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
Zároveň splnomocňujeme spomedzi seba účastníka:........................................................, so 
sídlom ..........................................................., IČO: .................., na komunikáciu s verejným 
obstarávateľom a na zastupovanie všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného 
obstarávania.   
Zároveň uvádzame, že táto plná moc sa vzťahuje - nevzťahuje* aj na podpis zmluvy 
s verejným obstarávateľom v prípade, ak by sme boli v tejto zákaze úspešným uchádzačom.  
 
Taktiež uvádzame adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. 
oznámenie o výsledku súťaže a pod.):    .................................................................................... 
 
Zároveň prehlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 1 
V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 2 
V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 3 
(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny)  

* nehodiace sa škrtnite 
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Identifikácia verejného obstarávateľa:     
 
Názov :  Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
Sídlo:   ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín 
Zastúpené:   Ing. Edita Prekopová, riaditeľka 
IČO:    36124702 
DIČ:   2021611878 
tel:    032/6402463 
e-mail:   edita.prekopova@trencin.sk 
Http://                      www.ssmtn.sk  
 (ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)  
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  
SLUŽBY 

 

 
 

,,Príprava a dodávka stravy“ 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 
 

 
 
 
 

 
A.2  PODMIENKY ÚČASTI  

 
 
 
 
 

Trenčín, jún 2018  
 
 

mailto:edita.prekopova@trencin.sk
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI  

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: 
 
1.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 v spojitosti s § 

113 a  § 114 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia): 
 
 
1.1 V súlade s § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa 
tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 

orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný 
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu, 

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

 
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším 
ako tri mesiace, 
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 
mesiace, 
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením (vzor sa nachádza v súťažných podkladoch) 
 
 
1.3 Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti 
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osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do 
zoznamu hospodárskych subjektov požiadali.  
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 
  

 

Dôležité upozornenie! V záujme predchádzania pochybení, 
prosím, venujte pozornosť nasledovnému textu:  
  

Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov 

Dáva sa do pozornosti úprava podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych 
subjektov, vyplývajúca zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

V súlade s § 187 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je zápis v zozname podnikateľov 
vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 zápisom do zoznamu hospodárskych 
subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Preto je potrebné, aby uchádzači buď:  

a. doklady pre preukázanie splnenia novozavedených podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia predložili verejnému obstarávateľovi spoločne so zápisom do 
zoznamu hospodárskych subjektov (ak zápis tieto skutočnosti neobsahuje) alebo  

b. v záujme aktualizácie údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov je 
potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny 
údajov doplnili novozavedené podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia.  

V oboch prípadoch ide o nasledujúce doklady: 

 výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného orgánu a prokuristu/ov 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO: že nebol hospodársky subjekt (uchádzač), 
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista 
hospodárskeho subjektu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s 
ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 

Upozornenie pre právnické osoby 

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb“). Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov“). Touto novelizáciou zákona 
o registri trestov sa okrem iného upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre 
právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym 
subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť 
predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna 
prokuratúra Slovenskej republiky. 
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 potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri 
mesiace  

podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO: že hospodársky subjekt nemá nedoplatky 
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 

  

 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace 

podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO: že hospodársky subjekt nemá daňové 
nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

  

 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu 

v prípade, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, priloženom k pôvodnej žiadosti 
o zápis do zoznamu podnikateľov. V opačnom prípade budú zapisované údaje 
vychádzať z neaktuálneho stavu. 

  

Doplnením týchto dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname 
hospodárskych subjektov a doplnenie nie je spoplatnené. Vzor oznámenia o zmene 
údajov je zverejnený na webovom sídle úradu v sekcii Vestník a zoznamy – Zoznam 
hospodárskych subjektov a súvisiace registre – Informácie pre podnikateľov. 

  

Link na zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov: 
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-

vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html 
 
 

Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených  podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia: 
 Podľa § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že  na preukázanie 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ 
vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; môže vyžadovať ďalšie 
doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32. 
Je aj v záujme verejného obstarávateľa, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je 
evidovaný ako dlžník voči príslušným štátnym orgánom, a tiež, aby uchádzač, jeho 
štatutárny organ, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista neboli 
právoplatne odsúdení za trestné činy, ktoré špecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a 
ktorý spĺňa aj ďalšie verejným obstarávateľom požadované podmienky účasti tak, ako je 
uvedené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní a preto vyžaduje preukázanie splnenia 
týchto podmienok účasti. 

  
 

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
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Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického 
postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. 
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú 
má zabezpečiť. 

 
Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb 
podľa § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 
34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 

finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní: 
 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 
svoje finančné alebo ekonomické postavenie: 
 
2.1  Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača 

plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom  uplynie 
lehota na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od 
každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.  V prípade, ak sa banka vyjadrí, že 
uchádzač je  v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo 
že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj 
podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo 
z predloženého zdôvodnenia uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný 
plniť svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.   
 
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami 
oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má 
vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v 
Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia  je 
uvedený v tejto časti týchto podkladov.  

        Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie požaduje 
verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej 
fotokópii.   

 
 Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrada za predmet zákazky bude fakturovaná priebežne, verejný 
obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby 
bol schopný realizovať zákazku a zrealizovať zákazku aj bez predchádzajúcich záloh 
a preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ 
získal aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od 
bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho 
prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy 
(napr. o účte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.).  

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné 
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
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verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude 
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické 
postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas 
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 

 
  

Dôležité upozornenie!!!! 

V súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej 
zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, 
zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom žiada verejný obstarávateľ, aby 
v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo uvedené okrem iného aj 
ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú 
byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie 
zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne. Za týmto účelom odporúča verejný 
obstarávateľ, aby v zmluve bolo uvedené nasledovné ustanovenie (odporúčaný text): 

Uchádzač  ....................................(doplniť údaje uchádzača) a .............................. (doplniť 

údaje osoby, ktorej kapacity sa využívajú) v postavení osoby, ktorej zdroje majú byť použité 

na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v podlimitnej zákazke na poskytnutie 

služieb (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 pod sp. zn. 

7719-WYS): ,,Príprava a dodávka stravy“ vyhlásenej Sociálnymi službami mesta Trenčín, 

m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, IČO:36124702, sme si vedomí toho, že verejný 

obstarávateľ v súlade s §  33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú 

byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie 

zmluvy spoločne. Spoločne teda vyhlasujeme, že zodpovedáme za plnenie zmluvy uzavretej 

s verejným obstarávateľom spoločne. 

 
 

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 
technickú   alebo odbornú spôsobilosť § 34 zákona o verejnom obstarávaní : 

 
Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje  
(odbornú) technickú spôsobilosť:  
 

3.1 Zoznam poskytnutých služieb (podľa § 34 ods. 1 písm. a) ) rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (za služby rovnakého alebo 
porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky sa považuje napr. príprava 
celodennej stravy alebo príprava obedov pozostávajúcich z polievky a hlavného jedla) za 
predchádzajúce tri  roky od vyhlásenia verejného obstarávania, (tzv. „rozhodné 
obdobie“), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;  
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dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
tohto zákona.  
 
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každú poskytnutú službu aj 
názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj 
telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o poskytnutie 
služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (podľa 
nižšie uvedeného), pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").  
 
Ak sú predmetom referencie aj služby iného charakteru, ako sú služby požadované v tejto 
zákazke, požadujeme v zozname poskytnutých služieb/referencii odčleniť poskytnutie 
služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (podľa 
nižšie uvedeného), od ostatných služieb, ktoré nie sú predmetom tejto zákazky. 

 
Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu poskytnutých služieb len tie časti 
poskytnutých služieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o poskytnutie 
služieb, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádzač je 
povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto poskytnutým službám (referenciám) aj 
presný údaj o tom, aký objem služieb (v € bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom 
období.  
 
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto 
podmienky skutočnosť, aby uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami) 
preukázal poskytnutie služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je 
predmet tejto zákazky v rozhodnom období v minimálnom objeme 56.000,- € bez DPH 
v súčte, pričom verejný obstarávateľ požaduje, že žiadna jednotlivá "referencia" nesmie 
byť nižšia ako 7.000,- € bez DPH) – t. z. minimálny objem poskytnutých služieb na jednu 
referenciu je 7.000,- € bez DPH, pričom všetky  predložené referencie musia mať spolu 
hodnotu  minimálne 56.000 € bez DPH. 

 
V prípade, ak budú v zmluvnej cene poskytnutých služieb (v referenčnom liste) zarátané aj 
iné služby ako požadované (t. z. služby iné ako rovnakého alebo porovnateľného charakteru 
ako je predmet zákazky), uchádzač je povinný uviesť cenu len za služby rovnakého alebo 
podobného charakteru, ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode.(Aby verejný 
obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne.)  

 
V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované 
za nesplnenie podmienok účasti. 
 

Pozn.: Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Referenciou  na účely 
tohto zákona je elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, 
uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Evidencia referencií je 
informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú 
referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov. 

Podľa § 187 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: Ak bola referencia vyhotovená 
do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b), ak 
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odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať 
dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u 
odberateľov uvedených v zozname.  

 
Ak bude v zozname poskytnutých služieb alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem 
v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene 
euro, ktorý bol v období rokov 2013 až 2017 zverejnený ECB ako priemerný v príslušnom 
roku, príp. ak ide o rok 2018, bude použitý prepočet aktuálny ku dňu predloženia ponuky. 
Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v  ktorom bola uzavretá 
zmluva, na základe ktorej sa poskytovali služby (t. z. nie rok ukončenia alebo začatia 
poskytovania služieb). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa 
uvedie suma v EUR a platný kurz. 

 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 

 
Zoznam poskytnutých služieb za  predchádzajúce 3 roky má slúžiť na to, aby zákazku 
realizoval taký uchádzač, ktorý už má skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo 
porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Minimálna požadovaná úroveň 
štandardov pri tejto podmienke bola určená hlboko pod hodnotou   predpokladanej hodnoty 
zákazky, čo verejný obstarávateľ považuje za primerané a  podporujúce hospodársku súťaž. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač  mal skúsenosti s poskytovaním služieb 
rovnakého alebo porovnateľného charakteru aspoň v tomto rozsahu, nakoľko práve 
skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto minimálnom objeme majú vytvoriť predpoklad, že 
zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner.  

 
   Práve skúsenosti uchádzača s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných zákaziek 

vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy uzavretej s úspešným 
uchádzačom. Nakoľko zákazka bude financovaná z verejných zdrojov, je o to potrebnejšie, 
aby bola zákazka zrealizovaná riadne, skúseným partnerom bez vážnejších technických a 
odborných problémov a práve skúsenosti uchádzača by mali byť zárukou kvalitného plnenia.  

 
3.2     Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 

zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb  (podľa § 34 ods. 1 
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže uchádzač nasledovne: 

 
    Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii min. 1 osobu so vzdelaním v odbore 

asistent výživy (diétna sestra) alebo v odbore výživa ľudí a s odbornou praxou min. 2 
roky v danom odbore. Uvedené preukáže predložením  overenej kópie dokladu o 
vzdelaní a profesijným životopisom uvedenej osoby, podpísaným vlastným podpisom 
tejto osoby.  V prípade, že táto osoba nie je v zamestnaneckom pomere 
k uchádzačovi,  predloží aj svoje písomné vyhlásenie, že bude uchádzačovi k 
dispozícii pre plnenie zmluvy v prípade úspešnosti uchádzača 

 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
 

 Údaje o odbornej kvalifikácii majú zabezpečiť odborné a kvalifikované plnenie predmetu 
zákazky tým, že uchádzač bude disponovať osobou, ktorá má odborné vzdelanie v oblasti 
výživy, prostredníctvom ktorej bude zabezpečovať odbornú prípravu diétnej stravy pre 
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klientov verejného obstarávateľa, pričom táto osoba musí mať potrebné odborné vzdelanie 
a prax na vykonávanie tejto činnosti 
 

3.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo 
koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa 
druhej vety preukazuje záujemca  písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej 
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne 
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú 
byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, 
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 
7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity 
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, 
odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 
1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude 
reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

 
Dôležité upozornenie!!!! 

V súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom žiada verejný 
obstarávateľ, aby v zmluve, ktorá sa vyžaduje podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo uvedené okrem iného aj 
ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity 
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, 
zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne. Za týmto 
účelom odporúča verejný obstarávateľ, aby v zmluve bolo uvedené nasledovné ustanovenie 
(odporúčaný text): 

Uchádzač  ....................................(doplniť údaje uchádzača) a .............................. (doplniť 

údaje osoby, ktorej kapacity sa využívajú) v postavení osoby, ktorej kapacity majú byť použité 

na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, v podlimitnej zákazke na 

poskytnutie služieb (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 

pod sp. zn. 7719-WYS):,,Príprava a dodávka stravy“ vyhlásenej Sociálnymi službami mesta 

Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, IČO:36124702, sme si vedomí toho, že verejný 

obstarávateľ v súlade s §  34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje, že uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity 

majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, 

zodpovedajú za plnenie zmluvy spoločne. Spoločne teda vyhlasujeme, že zodpovedáme za 

plnenie zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne. 
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4.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa systému 
manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva  

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukáže 
zabezpečenie kvality a environmentálneho manažérstva:  
Nevyžaduje sa.  
 
 

5.  POZNÁMKA K REGISTRU PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:  

 
Verejný obstarávateľ upozorňuje zároveň záujemcov, že dňa 1.2.2017 nadobudol 
účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  Týmto zákonom sa zároveň novelizuje o. i. aj zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov platí, že:  
(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora 33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora 34) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, 
33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 33) a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 34) 

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú 
fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.". 
 
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú: 

33) Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

34) § 18 zákona č. 315/2016 Z.z. 

 
Podľa § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov platí, že: „Fyzická osoba a právnická osoba zapísané v 
registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu2) sa považujú za 
partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa tohto 
zákona.“ 
 
 
Verejný obstarávateľ preto upozorňuje záujemcov na skutočnosť novej právnej 
úpravy a na nové povinnosti z toho vyplývajúce.  

 
 
 

6.    POZNÁMKY K JEDNOTNÉMU EURÓPSKEMU DOKUMENTU: 

V zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže 
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným 
obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 
úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok 
účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo 
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne 
požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a 
vyhodnotí ich podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dôležité upozornenie! 

 
Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti: 
a) pri dokladoch podľa § 32, 33 a § 34 ods.1 písm.g)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku 
dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk  
b) pri dokladoch podľa § 34  ods.1 písm.a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku  dňu 
vyhlásenia verejného obstarávania. 
 
Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, 
33 a/alebo § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vydané aj po dni predloženia 
ponuky alebo po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, avšak: 
a) pri dokladoch podľa § 32, 33 a § 34 ods.1 písm.g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu predloženia ponuky 
alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk alebo musí byť z týchto 
dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku dňu predloženia 
ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk  
b) pri dokladoch podľa § 34 ods.1 písm.a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia obsahovať 
informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, alebo 
musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku 
dňu vyhlásenia verejného obstarávania - inak povedané, rozhodné obdobie 3 rokov sa 
posudzuje ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.  
 
 
Rovnako nie je vylúčené ani to, aby boli predložené doklady, ktoré boli vydané pred dňom 
alebo v deň, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk tieto doklady však nesmú byť 
staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk a to pri tých 
dokladoch, pri ktorých je to uvedené vyššie (napr. vyjadrenie banky alebo pobočky 
zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky nesmie byť 
staršie ako tri mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. 

 
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva 
zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a 
predloží jeden jednotný európsky dokument.  

 
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje 
a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a 
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predloží jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným samostatným/i 
jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre 
každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie 
splnenia podmienok účasti.  

 
V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží samostatný jednotný európsky dokument s 
požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov. 

 
 

Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu 
a Vykonávacieho nariadenia Komisie E) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje 
štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. 

 

 
UPOZORNENIE: 
Verejný obstarávateľ  uverejní súťažné podklady  v profile verejného obstarávateľa, pričom ich 
súčasťou bude aj JED s vyplnenou Časťou I. vo formáte pdf. 
Uchádzač/záujemca si vzor formulára JED-u vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame 
vypĺňanie, stiahne z webového sídla ÚVO a údaje uvedené v dokumente (v súťažných 
podkladoch) vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu a identifikácie 
verejného obstarávateľa, do neho sám prenesie/prepíše. 
V prípade, že  uchádzač/záujemca požiada o súťažné podklady verejného obstarávateľa, 
budú mu zaslané aj s formulárom JED-u vo formáte umožňujúcim jeho priame vypĺňanie 
(príloha č. 1 súťažných podkladov). 

 
 

Verejný obstarávateľ  uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti 
(týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno 
alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty 
spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného 
postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t.z., že hospodárky subjekt môže vyplniť 
len oddiel α časti  IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV).  

 

Vzhľadom na zvýšenú chybovosť uchádzačov pri vypĺňaní JEDu, 
dávame do pozornosti a odporúčame uchádzačom preštudovať si: 
Formulár ako i podrobný manuál  na vyplnenie JED-u sú zverejnené na 
stránke: 
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-
dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html 

 
 
7. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému 

obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne  overená kópia dokumentu, 
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 
 

8. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak  

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
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a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti, 
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti, 
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo 

záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom 
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 
záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 
určenej lehote, 

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom 
v určenej lehote, 

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa 
určené požiadavky, 

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom 
alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote 
podľa § 41 ods. 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (pokiaľ verejný obstarávateľ vyžadoval identifikáciu 
subdodávateľov v ponuke uchádzača) 

   
 
9.   Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne 
požadovanej verejným obstarávateľom. 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA   

O VEDENÍ  ÚČTOV 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenie podľa  

§ 33 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov v podlimitnej zákazke na 

poskytnutie služieb (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 

pod sp. zn. 7719-WYS):,,Príprava a dodávka stravy“ vyhlásenej Sociálnymi službami 

mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, IČO:36124702 

 

vyhlasujem, že: 

 
a) mám vedené účty v len týchto bankách*:  

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. .............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 

6. .............................................................................................. 

7. .............................................................................................. 

        (vymenujte všetky Vaše banky) 

 
b) nemám vedený účet v žiadnej inej banke ako v tých, ktoré som uviedol vyššie (ani v 

Slovenskej republike a ani v zahraničí).  
 
 

 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

 
 V ............................................., dňa............................ 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 

 
*použite toľko krát, koľko je potrebné. 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 

 
Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto pre účely preukázania osobného postavenia podľa  § 32 zákona 

o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov v podlimitnej zákazke na poskytnutie 

služieb (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 pod sp. zn. 

7719-WYS): ,,Príprava a dodávka stravy“ vyhlásenej Sociálnymi službami mesta Trenčín, 

m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, IČO:36124702 

 

vyhlasujem, že:  

 

 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte môjho sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 

 

 

 

 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

 
 V ............................................., dňa............................ 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 
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Identifikácia verejného obstarávateľa:     
 
Názov :  Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
Sídlo:   ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín 
Zastúpené:   Ing. Edita Prekopová, riaditeľka 
IČO:    36124702 
DIČ:   2021611878 
tel:    032/6402463 
e-mail:   edita.prekopova@trencin.sk 
Http://                      www.ssmtn.sk  
 (ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)  
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  
SLUŽBY 

 

 
 

,,Príprava a dodávka stravy“ 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trenčín, jún 2018  
 

 

mailto:edita.prekopova@trencin.sk
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
        a) Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky  (v €) 

 
   Postup vyhodnotenia: V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk, podľa kritéria 

stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ, resp. komisia určí poradie 
uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých celkových ponukových cien uchádzačov za 
dodanie celého predmetu zákazky vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Komisia teda v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví poradie 
všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien s DPH za celý predmet zákazky. 
Ponuku s najnižšou cenou celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na prvé 
miesto poradia, ďalšie ponuky zaradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou 
cenou celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na posledné miesto 
poradia.  

 
2. Podľa kritérií sa hodnotí: 

 Kritérium: Najnižšia cena (cena celkom za celý predmet zákazky) -  hodnotí sa výška 
celkovej ceny za dodanie celého  predmetu zákazky, t.z. cena za poskytnutie služby, 
ktoré je predmetom tejto zákazky. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  
predmet zákazky, všetky jeho súčasti. Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky 
náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi v zmysle týchto 
podkladov (vrátane napr. náklady na jeho dopravu do miesta dodania, a pod.). 
Hodnotia sa ceny v € a vrátane DPH.  

 
3. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena celkom za celý 

predmet zákazky bude najnižšia za predpokladu, že nenastane neprijateľnosť tejto 
ponuky podľa bodu 2.3. časti A.1 súťažných pokladov, t. z., že verejný obstarávateľ 
môže, ale nemusí prijať ponuku vyššiu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená 
verejným obstarávateľom s DPH.  
 

4. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 
dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.  
 

5. V prípade, ak má Uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, 
verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych 
predpisov SR odviesť daň za Uchádzača - to znamená, že Uchádzač nebude 
fakturovať DPH. Avšak - keďže celková cena, ktorú Verejný obstarávateľ - 
Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je kritériom na vyhodnotenie ponúk, 
Uchádzač  (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej 
pripočíta príslušnú výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z..  
 

6. Uchádzač je povinný vyplniť tlačivo SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE 
KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK 
– ponuková cena uchádzača, ktoré je uvedené na nasledovných stranách týchto 
podkladov, v ktorom uvedie návrhy na plnenie kritérií spolu s jeho prílohou - kalkulácia 
ponukovej ceny - podrobným členením ceny uchádzača.  
 

7. Elektronická aukcia sa pri tejto zákazke nepoužije.  
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!!!   TOTO TLAČIVO JE POVINNÁ SÚČASŤ PONUKY !!!  
 

SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – ponuková cena uchádzača  v podlimitnej zákazke 

na poskytnutie služieb (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 

pod sp. zn. 7719-WYS): ,,Príprava a dodávka stravy“ vyhlásenej Sociálnymi službami mesta 

Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, IČO:36124702 

 
Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky 
 

 REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY : 
  cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH 

 Ponuková cena uchádzača  
Cena celkom za celý predmet zákazky  

   

 
Z toho cena za jednotlivé položky:   

Druh stravy Cena 
potravín   
bez  DPH 
 v 
€/porcia 

Osobné 
a vecné 
náklady v 
€ bez 
DPH / 
porcia 

Spolu 
cena za 
porciu 
bez DPH 

Predpo-  
kladaný 
počet porcii 
za 36 
mesiacov  

Cena spolu  
v € bez DPH 
za daný počet 
porcii 
 

20% DPH Cena spolu v 
€ s 
DPH 

 

Racionálna ------- ------------ ----------- ------------- ------------- ----------- ----------------- 

Raňajky  € € € 38601 € € € 

Desiata € € € 38601 € € € 

Obed € € € 89808 € € € 

Olovrant € € € 38601 € € € 

Večera € € € 38598 € € € 

Diabetická -------- ----------- ------------- ------------- ------------ ------------ ----------------- 

Raňajky  € € € 30357 € € € 

Desiata € € € 30357 € € € 

Obed € € € 35901 € € € 

Olovrant € € € 30357 € € € 

Večera € € € 30357 € € € 

2.Večera € € € 30357 € € € 

Šetriaca -------- ------------ ---------- ------------- ------------- ------------- ----------------- 

Raňajky  € € € 9489 € € € 

Desiata € € € 9489 € € € 

Obed € € € 13542 € € € 

Olovrant € € € 9456 € € € 

Večera € € € 9489 € € € 

Kašovitá -------- ------------ ------------ ------------- ------------- ------------- ----------------- 

Raňajky  € € € 11679 € € € 

Desiata € € € 11679 € € € 

Obed € € € 11679 € € € 

Olovrant € € € 11679 € € € 

Večera € € € 11679 € € € 

 Cena spolu za celý predmet zákazky: .............€ ............-€ ..................-€ 

 
 Celkové počty porcii jednotlivých jedál  (druhov stravy) sú len orientačné a budú  sa upravovať 

v objednávkach  na základe skutočného počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 
služieb počas trvania Zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ je teda oprávnený 
objednať si väčší alebo menší počet porcii ako je uvedené v predpokladaných množstvách v tejto zákazke, 
resp. objednať si len niektoré samostatné jedlo v rámci stravnej jednotky. Záväzné sú len jednotkové ceny 
porcii.  
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 Upozornenie pre uchádzačov: V prípade, ak ponuková cena uchádzača s DPH bude vyššia ako 
predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom (ku ktorej sa pripočíta DPH), 
môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.  

 
 
 
 
V ..............................., dňa .................. 

 
.................................................................. 
podpis oprávneného zástupcu uchádzača 
 
 
 

 Navrhovanú cenu („cena spolu za celý predmet zákazky“) je potrebné určiť najviac na 2 desatinné 
miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 
desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená 
verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.z. od číslice 5 – 
vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Jednotlivé ceny v kalkulácii ponukovej ceny môžu byť 
určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú ako návrh na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta).Ponuková cena 
uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi 
(vrátane napr. nákladov na jeho dopravu do miesta dodania, a pod.). Hodnotia sa ceny v €  vrátane DPH.  

 
 

!!!   TOTO TLAČIVO JE POVINNÁ SÚČASŤ PONUKY!!! 
V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny), pokiaľ plná 
moc nezahŕňa aj podpis ponuky. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa:     
 
 
Názov :  Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
Sídlo:   ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín 
Zastúpené:   Ing. Edita Prekopová, riaditeľka 
IČO:    36124702 
DIČ:   2021611878 
tel:    032/6402463 
e-mail:   edita.prekopova@trencin.sk 
Http://                      www.ssmtn.sk  
 (ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)  
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  
SLUŽBY 

 

 
 

,,Príprava a dodávka stravy“ 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 
     B. 1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
 
 
 
 
 
 

Trenčín, jún 2018  
 
 
 
 
 

mailto:edita.prekopova@trencin.sk
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B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
1. Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb spočívajúcich v príprave a dodávke stravy  

a to za podmienok bližšie uvedených týchto podkladoch.  
 
Predmetom zákazky je príprava  a dodávka stravy  do zariadení Sociálnych služieb mesta 
Trenčín , m.r.o.: 

a) Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín  

b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 

1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie) 

 

 Objednávateľ sa zaväzuje odoberať počet stravných jednotiek vždy  v závislosti od  
svojich aktuálnych potrieb. Celkové počty stravných jednotiek  uvedené v týchto 
podkladoch  sú len orientačné a budú  sa upravovať v objednávkach  na základe 
skutočného počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
počas trvania Zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ je 
teda oprávnený objednať si väčší alebo menší počet porcii ako je uvedené 
v predpokladaných množstvách v tejto zákazke, resp. objednať si len niektoré 
samostatné jedlo v rámci stravnej jednotky.  

 

Stravnou jednotkou sa na  tieto účely  rozumie celodenná strava pozostávajúca 

zo samostatných jedál: 

 a) raňajok, 

b) desiaty, 

c) obedu (polievka a hlavné jedlo), 

d) olovrantu, 

e) večere  

f)  druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy). 

 

Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle písm. 

a) až f) sa delí na tieto druhy: 

 racionálna strava  

 diabetická strava 

 šetriaca strava 

 kašovitá strava 

 
Podrobnejšia charakteristika predmetu zákazky - Celodenná strava: 
Racionálna – diéta č.3 : energia 9500 kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, 

vitamín C 90 mg 
Charakteristika:  energeticky a biologický plnohodnotná strava, zloženie základných 

živín zodpovedá zásadám správnej výživy.  
Kašovitá – diéta č. 1: energia 9500 kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín 

C 90 mg. 
Charakteristika: diéta je energeticky a biologicky plnohodnotná. Jedlo sa pripravuje 

varením, dusením a potom sa spracuje do kašovitej konzistencie, aby nároky na 
mechanickú prácu hornej časti tráviacej rúry boli čo najmenšie. 

Šetriaca diéta č. 2: energia 9500 kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín C 
90 mg 
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Charakteristika: zloženie diéty a jej technológia jej dávajú realimentačný  charakter 
vhodný pre choroby s dlhotrvajúcim priebehom. Strava je šetriaca, ľahko 
stráviteľná a menej slaná. Vhodným výberom potravín a technologickou úpravou 
tvorí základ stravy pre geriatrických pacientov. Jedla je potrebné upraviť varením  
a dusením, tuky sa neprepaľujú pri vysokých teplotách, maslo a olej sa pridávajú 
do hotových jedál. 

Diabetická diéta č. 9: energia 7400 kJ,  bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, vitamín 
C 90mg 

Charakteristika: celodenná energetická hodnota je zvyčajne rozložená do 6 jedál 
s primeranými dávkami sacharidov. Podáva sa 2 večera. Obsah sacharidov má 
byť v jednotlivých denných jedlách, ako aj v celodenných dávkach energeticky 
vyrovnaný. 

 
Obedy  majú tvoriť 35 až 40% celodennej stravy u každej diéty. 
 
K raňajkám bude dodávaný čaj (0,5l na stravnú jednotku) podľa druhu diéty a súčasťou obedu 

bode kompót, obloha zeleniny v závislosti od diéty a druhu jedla. Strava – mäso, prílohy, 

kompóty, zeleninové šaláty a pod. musí byť prispôsobená stravníkom (starí ľudia), bude  

mäkká (ľahko žuvateľná) a prevažne pôjde o klasickú slovenskú kuchyňu. Na desiatu 

a olovrant nebude prevažovať pečivo. 

 
 

  Kód predmetu zákazky z CPV:  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  

      55523000-2     Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 
              55521200-0      Donáška stravy                           

 
2. Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi 

predpismi Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými 
právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
3. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 
4. Dodávateľ zodpovedá za riadne, včasné, odborné a kvalifikované plnenie predmetu 

zákazky,  najmä: 
 - garantuje Objednávateľovi kvalitu a hygienickú nezávadnosť  stravy v zmysle zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia spoločného stravovania a v zmysle ostatných, všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky, 

-  zaväzuje sa postupovať pri plnení povinností s odbornou starostlivosťou  

 
 

5. Uchádzač, ktorý nedodrží požiadavky uvedené v tejto časti podkladov na predmet 
zákazky bude  z  vyhodnotenia vylúčený, resp. bude vylúčená jeho ponuka. 
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6. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi ponuku jedál stravy na nasledujúce 2 

kalendárne týždne -  vždy do piatku týždňa predchádzajúceho prvému  kalendárnemu 

týždňu, na ktorý sa ponuka vzťahuje. 

 
 
7. Dodávateľ dodá stravu Objednávateľovi na základe dennej písomnej objednávky, 

ktorú Objednávateľ doručí na emailovú adresu  alebo písomne na adresu 
Dodávateľa vždy do 7:15 hodiny dňa predchádzajúceho dňu, na ktorý sa 
objednávka vzťahuje. Objednávka musí obsahovať najmä: 

 názov Objednávateľa, 

 druh zariadenia sociálnych služieb, pre ktoré sa strava dodáva, 

 počet stravných jednotiek alebo samostatných jedál podľa zariadenia sociálnych 

služieb, pre ktoré sa strava dodáva, 

 druh stravy pre stravné jednotky alebo samostatné jedlá, 

 meno a priezvisko povereného zamestnanca zariadenia sociálnych služieb 

a jeho podpis, dátum a pečiatka. 

 
8.  Pri dodaní stravy do miesta určenia bude medzi objednávateľom a dodávateľom 

podpísaný preberací protokol obsahujúci  minimálne nasledovné údaje: miesto 
dodania, mesiac, deň, druh stravy, počet  dodaných jedál k danému druhu stravy, 
počet odovzdaných a prevzatých varných kanvíc, meno osoby, ktorá stravu 
dodala a meno osoby, ktorá stravu prebrala.  

 
9. Na základe uvedeného protokolu (ktorý sa bude vypĺňať každý deň pre príslušný 

mesiac) bude Dodávateľ (t. z. úspešný uchádzač) predmet zákazky fakturovať 
každý mesiac, pričom  faktúru  vystaví do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola dodávaná strava. Splatnosť faktúry je 30 dní  od jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi.   Za deň úhrady sa považuje deň odpísania 
z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. 

 
 
10.     Ďalšie podrobnosti o realizácií predmetu tejto zákazky sú uvedené v časti B.3 a A.1 

týchto podkladov.  
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Identifikácia verejného obstarávateľa:     
 
 
Názov :  Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
Sídlo:   ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín 
Zastúpené:   Ing. Edita Prekopová, riaditeľka 
IČO:    36124702 
DIČ:   2021611878 
tel:    032/6402463 
e-mail:   edita.prekopova@trencin.sk 
Http://                      www.ssmtn.sk  
 (ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)  
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  
SLUŽBY 

 

 
 

,,Príprava a dodávka stravy“ 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 
 
 
 
 
 
 

Trenčín, jún 2018  
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B. 2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 

1. Ponuková cena, v Eurách,  musí byť zostavená v súlade so zákonom č.18 / 1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon 
vykonáva. 

2. Ceny je potrebné uviesť v € celkom, z toho DPH a bez DPH.  Cena sa bude fakturovať 
v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena sa 
bude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.  

3. Ak je uchádzač platcom dane  z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 
3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
3.2 výška DPH, 
3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 

 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je 
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny 
len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. 
Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným 
obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.z. od číslice 5 – 
vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Jednotlivé ceny v kalkulácii ponukovej 
ceny môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková 
cena/ceny ktoré budú ako návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musia byť 
určené najviac na 2 desatinné miesta). 

5.   Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, všetky jeho časti, 
súčasti. V ponukovej cene musí byť zahrnutá aj doprava do miesta dodania predmetu 
obstarávania a  všetky  ostatné náklady na riadne plnenie zmluvy 
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Identifikácia verejného obstarávateľa:     
 
Názov :  Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
Sídlo:   ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín 
Zastúpené:   Ing. Edita Prekopová, riaditeľka 
IČO:    36124702 
DIČ:   2021611878 
tel:    032/6402463 
e-mail:   edita.prekopova@trencin.sk 
Http://                      www.ssmtn.sk  
 (ďalej v texte týchto podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“)  
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  
SLUŽBY 

 

 
 

,,Príprava a dodávka stravy“ 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

 
 
 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trenčín, jún 2018  
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 

1.1 Uchádzač je povinný v ponuke predložiť verejnému obstarávateľovi päť vyhotovení 
návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v súlade s týmito podkladmi (uchádzač predloží 
5x príslušnú zmluvu, spolu s prílohami podľa nižšie uvedeného.)  
Zmluvy musia byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch.  
 
V prípade, ak uchádzačom bude skupina v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy bude 
podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena 
skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov 
samostatne. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od 
ponuky. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny 
samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné 
predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa 
plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.  
Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho úspešný 
uchádzač nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Zmluvy musia byť vyhotovené v 
súlade so súťažnými podkladmi.  
Do zmluvy uchádzač doplní cenu v súlade s jeho návrhom na plnenie kritérií na vyhodnotenie 
ponúk (Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky (v €) s DPH. 
 
Prílohy k zmluve bude verejný obstarávateľ vyžadovať iba od úspešného uchádzača (čo však 
nevylučuje predloženie týchto príloh uchádzačom už v ponuke): 
 

K zmluve môže uchádzač pripojiť Prílohu č.1 – Zoznam subdodávateľov (pozn. oznámiť 
subdodávateľov je povinný iba úspešný uchádzač – a to najneskôr v ku dňu uzavretia Zmluvy) 
a môže priložiť prílohu č.2 - oprávnenie pripravovať a prepravovať stravu - príslušné 
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva na prípravu a prepravu stravy v 
súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z. 
z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Úspešný 
uchádzač predloží doklad ako originál alebo overenú kópiu. V prípade, ak uvedené nebude 
predložené ako príloha zmluvy v ponuke, je potrebné tieto doklady v zmysle ustanovení 
zmluvy predložiť do 5 dní odo dňa jej účinnosti. 
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1.2   

 
Rámcová dohoda o dodávke stravy 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 
 Objednávateľ:  

 

 

Názov :           Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 
Sídlo:   ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín 
Zastúpené:   Ing. Edita Prekopová, riaditeľka 

 Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. 
 číslo účtu:   SK81 7500 0000 004016161368 
 IČO:    36124702 
 DIČ:    2021611878 
 tel:    032/6402463 
 e-mail:   edita.prekopova@trencin.sk 
 
  (ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
 

Dodávateľ: 

 

 Názov :    
 Sídlo:     
 Zastúpené:    
 Bankové spojenie :  
 číslo účtu:    
 IČO:     
 DIČ:     
 tel:     
 e-mail:  
 e-mail na účely zasielania objednávok:   

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(pre spoločné označenie ďalej  len „Zmluvné strany“) 

 

Preambula 
 

  Táto zmluva sa uzatvára  v súlade s ponukou Dodávateľa ako výsledok obstarávania 

v zmysle § 113 a nasl. zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ  ako verejný obstarávateľ na obstaranie 

predmetu tejto zmluvy vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk -  podlimitnú zákazku 
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(vyhlásenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2018 z 04.06.2018 pod sp. zn. 

7719-WYS: „Príprava a dodávka stravy“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť 

dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto dokumenty (tzn .výzva na 

predkladanie ponúk,  súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, 

boli zmluvným stranám  navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za 

súčasť tejto zmluvy.      

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1.  Predmetom Zmluvy je vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán v procese 

zabezpečenia stravovania prostredníctvom prípravy a  dodávky stravy Dodávateľom 

pre Objednávateľa. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa prípravu a  dodávku stravy do 

zariadení sociálnych služieb: 

a)  Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín (ďalej len „Zariadenie 

 pre seniorov“), 

b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín /prízemie, 

1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie/ (ďalej len „Zariadenie opatrovateľskej 

služby“) 

za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. 

3.  Objednávateľ sa zaväzuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve platiť 

 Dodávateľovi dojednanú cenu za dodávku stravy podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy. 

4. Stravnou jednotkou sa na účely tejto Zmluvy rozumie celodenná strava pozostávajúca 

 zo samostatných jedál: 

a. raňajok, 

b. desiaty, 

c. obedu (polievka a hlavné jedlo), 

d. olovrantu, 

e. večere a 

f. druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy). 

 

5. Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle 

 písm. a) až f) ods. 4 tohto článku Zmluvy sa delí na tieto druhy: 

a. racionálna strava  

b. diabetická strava 

c. šetriaca strava 

d. kašovitá strava 

 

6.  Podrobnejšia charakteristika predmetu Zmluvy: 
 
Racionálna – diéta č.3 : energia 9500 kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g,  vitamín 

C 90 mg 
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Charakteristika:  energeticky a biologický plnohodnotná strava, zloženie základných živín 
zodpovedá zásadám správnej výživy.  

Kašovitá – diéta č. 1: energia 9500 kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín C 90 
mg. 

Charakteristika: diéta je energeticky a biologicky plnohodnotná. Jedlo sa pripravuje varením, 
dusením a potom sa spracuje do kašovitej konzistencie, aby nároky na mechanickú 
prácu hornej časti tráviacej rúry boli o najmenšie. 

Šetriaca diéta č. 2: energia 9500 kJ, bielkoviny 80g, tuky 70g, sacharidy 320g, vitamín C 90 
mg 

 Charakteristika: zloženie diéty a jej technológia jej dávajú realimentačný  charakter vhodný 
pre choroby s dlhotrvajúcim priebehom. Strava je šetriaca, ľahko stráviteľná a menej 
slaná. Vhodným výberom potravín a technologickou úpravou tvorí základ stravy pre 
geriatrických pacientov. Jedla je potrebné upraviť varením  a dusením, tuky sa 
neprepaľujú pri vysokých teplotách, maslo a olej sa pridávajú do hotových jedál. 

 Diabetická diéta č. 9: energia 7400 kJ,  bielkoviny 75g, tuky 60g, sacharidy 225g, vitamín C 
90mg 

Charakteristika: celodenná energetická hodnota je zvyčajne rozložená do 6 jedál 
s primeranými dávkami sacharidov. Podáva sa 2 večera. Obsah sacharidov má byť 
v jednotlivých denných jedlách, ako aj v celodenných dávkach energeticky vyrovnaný. 

 
Obedy  majú tvoriť 35 až 40% celodennej stravy u každej diéty. 
 

K raňajkám bude dodávaný čaj (0,5l na stravnú jednotku) podľa druhu diéty a súčasťou obedu 

bode kompót, obloha zeleniny v závislosti od diéty a druhu jedla. Strava – mäso, prílohy, 

kompóty, zeleninové šaláty a pod. musí byť prispôsobená stravníkom (starí ľudia), bude  

mäkká (ľahko žuvateľná) a prevažne pôjde o klasickú slovenskú kuchyňu. Na desiatu 

a olovrant nebude prevažovať pečivo. 

 

Článok II 

Miesto a spôsob plnenia predmetu Zmluvy 

 

1. Dodávku stravy s dodaním na jednotlivé oddelenia zabezpečuje Dodávateľ do 

nasledovných zariadení sociálnych služieb : 

 

a)  Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín (ďalej len „Zariadenie 

 pre seniorov“), 

b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín, prízemie, 

1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie (ďalej len „Zariadenie opatrovateľskej 

služby“) 

 

 a to  denne v dňoch pondelok až nedeľa vo varných kanviciach patriacich Objednávateľovi  

nasledovne: 

 

a) raňajky, desiata, olovrant – v čase od 7:00 hod. do 7:15 hod., 

b) obed (polievka a hlavné jedlo) – v čase od 11:00 hod. do 11:30 hod., 

c) večera, druhá večera (v prípade diabetikov) – v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. 
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Do prevádzky príslušného zariadenia sociálnych služieb v zmysle  tohto článku  

prepraví stravu vlastným motorovým vozidlom Dodávateľ. 

 

2. Výdaj stravy v zariadení sociálnych služieb zabezpečí Objednávateľ.  

 

3. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi ponuku jedál stravy na nasledujúce 2 kalendárne 

týždne -  vždy do piatku týždňa predchádzajúceho prvému  kalendárnemu týždňu, na 

ktorý sa ponuka vzťahuje. 

 

4. Dodávateľ dodá stravu Objednávateľovi na základe dennej písomnej objednávky, ktorú 

Objednávateľ doručí na emailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy  alebo písomne na 

adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy vždy do 7:15 hodiny dňa 

predchádzajúceho dňu, na ktorý sa objednávka vzťahuje. Objednávka musí obsahovať 

najmä: 

a. názov Objednávateľa, 

b. druh zariadenia sociálnych služieb v zmysle Článku I ods. 2 tejto Zmluvy, pre 

ktoré sa strava dodáva, 

c. počet stravných jednotiek alebo samostatných jedál podľa zariadenia sociálnych 

služieb v zmysle Článku I ods. 2 tejto Zmluvy, pre ktoré sa strava dodáva, 

d. druh stravy pre stravné jednotky alebo samostatné jedlá, 

e. meno a priezvisko povereného zamestnanca zariadenia sociálnych služieb 

a jeho podpis, dátum a pečiatka. 

Ak sa objednávka realizuje prostredníctvom emailu, náležitosti objednávky podľa písm. 

a) až e) tohto odseku Článku II Zmluvy musí obsahovať naskenovaná listina zaslaná 

v emaile, ktorým sa objednávka realizuje. 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a v súlade s ponukou Objednávateľa ako pevná zmluvná cena, je jednostranne nemenná 

a predstavuje: 

 

Druh stravy Cena 
potravín   
bez  DPH 
 v €/porcia 

Osobné 
a vecné 
náklady v 
€ bez DPH / 
porcia 

Cena spolu  
v € bez DPH za 
porciu 

 

20% DPH Cena spolu v € s 
DPH 

 

Racionálna ------------- -------------- ----------------- ----------- ----------------------- 

Raňajky  € € € € € 

Desiata € € € € € 

Obed € € € € € 

Olovrant € € € € € 

Večera € € € € € 

Diabetická ------------- --------------- ------------------ ------------ ----------------------- 

Raňajky  € € € € € 

Desiata € € € € € 



 
        

Strana | 57  

 

                   
SSMTN, m.r.o. 

                                                          Podlimitná zákazka – „Príprava a dodávka stravy“ 

Obed € € € € € 

Olovrant € € € € € 

Večera € € € € € 

2.Večera € € € € € 

Šetriaca ----------- -------------- ------------------ ------------- ----------------------- 

Raňajky  € € € € € 

Desiata € € € € € 

Obed € € € € € 

Olovrant € € € € € 

Večera € € € € € 

Kašovitá ------------- -------------- -------------- ------------- ----------------------- 

Raňajky  € € € € € 

Desiata € € € € € 

Obed € € € € € 

Olovrant € € € € € 

Večera € € € € € 

 

2. Cena stravy uvedená v ods. 1 tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky výdavky Dodávateľa 

spojené so zabezpečením  prípravy a dodávky stravy do príslušného zariadenia 

sociálnych služieb podľa tejto Zmluvy. 

 

3. Ceny uvedené v tejto Zmluve nie je možné zvyšovať (okrem zvýšenia sadzby DPH). 

 

4. Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi preddavok alebo zálohu na plnenie Zmluvy.  

 

5. Na základe denných objednávok bude Objednávateľovi mesačne vystavená a doručená 

faktúra, a to do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

strava dodávaná. Faktúra je splatná  30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, inak Objednávateľovi neplynie lehota na jej úhradu, a to až do času 

odstránenia nedostatkov tejto faktúry. O skutočnosti, že faktúra neobsahuje všetky 

náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, informuje Objednávateľ 

Dodávateľa bez zbytočného odkladu. 

 

7. Faktúra bude Objednávateľovi doručovaná v dvoch rovnocenných vyhotoveniach na jeho 

adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

8. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi faktúru bezhotovostným platobným stykom v lehote 
splatnosti na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň 
odpísania  finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.  

 
9. Pri dodaní stravy do miesta určenia bude medzi Objednávateľom a Dodávateľom 

podpísaný preberací protokol obsahujúci  minimálne nasledovné údaje: miesto dodania, 
mesiac, deň, druh stravy, počet  dodaných jedál k danému druhu stravy, počet 
odovzdaných a prevzatých varných kanvíc, uvedenie prípadných nedostatkov stravy, 
ktoré možno zistiť pri jej prevzatí,  meno osoby, ktorá stravu dodala a meno osoby, ktorá 
stravu prebrala. 
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Článok IV 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za riadne, včasné, odborné a kvalifikované plnenie predmetu 

Zmluvy, najmä: 

a. garantuje Objednávateľovi kvalitu a hygienickú nezávadnosť stravy v zmysle 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o 

podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania  

b. zaväzuje sa dodržiavať aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

Slovenskej republiky súvisiace s poskytovaním služby (príprava a prevoz stravy), 

napr. zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení  

c. zaväzuje sa postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy 

s odbornou starostlivosťou, 

d. zaväzuje sa oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi prípadné 

omeškanie dohodnutej lehoty plnenia predmetu Zmluvy, 

e. zaväzuje sa vykonávať na požiadanie Objednávateľa konzultácie s príslušnými 

poverenými zamestnancami Objednávateľa pre kvalitné zabezpečovanie 

realizácie predmetu Zmluvy. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že za každé omeškanie s dodávkou stravy oproti času 

určenému v zmysle Článku II ods. 1 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 10 % zo sumy hodnoty stravy, s ktorej dodaním je v omeškaní v čase 

určenom v zmysle Článku II ods. 1 Zmluvy. 

 

3. V prípade, ak bude  Dodávateľ   v omeškaní s dodávkou stravy viac ako 120 minút 

oproti času určenému v zmysle Článku II ods. 1 Zmluvy, má Objednávateľ právo 

odmietnuť prevzatie stravy a Dodávateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených 

s prípravou a prepravou stravy s ktorej dodaním bol v omeškaní. 

 

4. V prípade, ak sa pri preberaní stravy od Dodávateľa alebo pri výdaji stravy klientom 

Objednávateľa zistí, že nebol dodaný objednaný počet  samostatných jedál (porcii),  

Dodávateľ sa zaväzuje, za každé nedodané  samostatné jedlo (porciu) zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 8 €. Zároveň je Dodávateľ povinný 

bezodkladne doručiť Objednávateľovi chýbajúce porcie.  

 

5. Dodávateľ nebude v omeškaní, ak predmet tejto Zmluvy nemohol riadne a včas plniť 

pre okolnosti, ktoré po uzatvorení Zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných 

a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc). 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a. poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť na realizáciu 

predmetu Zmluvy, 
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b. prevziať dodanú stravu od Dodávateľa, pričom jej prevzatie bude potvrdené 

podpismi poverených zamestnancov Zmluvných strán na preberacom protokole,  

c. zaplatiť Dodávateľovi na jeho účet dohodnutú cenu podľa Článku III tejto Zmluvy. 

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa vzájomne informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

 

8. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením ich povinností v zmysle § 

373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:  

 

 

9.1 Objednávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby úspešný 
uchádzač  - Dodávateľ v Rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet 
subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  
Za týmto účelom (ak budú využití subdodávatelia) vyplní Úspešný uchádzač - Dodávateľ 
prílohu k Rámcovej dohode – Zoznam subdodávateľov. Ak túto prílohu nevyplní, má sa za 
to, že subdodávky nevyužíva. 

 

9.2 V prípade, ak sa počas trvania tejto Rámcovej dohody rozhodne Dodávateľ využiť 
subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak 
nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je Dodávateľ povinný 
najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov 
nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť 
minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. 
miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).  

9.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má Objednávateľ právo odstúpiť od 
tejto  Rámcovej dohody a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé 
porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.  

9.4 Dodávateľ (úspešný uchádzač) berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný 
obstarávateľ)  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

9.5  Ak sa Dodávateľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť  subdodávateľa  alebo dôjde 
k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri 
partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Dodávateľ oznámi 
Objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy 
uvedených subdodávateľov 
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10. Dodávateľ je povinný v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy doručiť 
Objednávateľovi - príslušné rozhodnutie/rozhodnutia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva na prípravu a prepravu stravy v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia spoločného stravovania. Dodávateľ uvedené doklady predloží ako originál 
alebo overenú kópiu.  Ak Dodávateľ nepredloží tieto doklady  v uvedenej lehote alebo ak 
z týchto dokladov bude vyplývať, že Dodávateľ nemá platné povolenia/rozhodnutia na 
poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo odstúpiť od 
tejto Zmluvy a zároveň má právo na zmluvnú pokutu od Dodávateľa vo výške 5000 €. 
Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej uhradenie.   

 

Článok V 

Doba trvania Zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 36 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  

 

2. Zmluva zaniká: 

a. uplynutím doby podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy, 

b. písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c. písomnou výpoveďou Objednávateľa alebo Dodávateľa v zmysle ods. 3 tohto 

článku Zmluvy, 

d. odstúpením od Zmluvy Objednávateľom alebo Dodávateľom v zmysle ods. 4 a 5 

tohto článku Zmluvy alebo ak tak ustanovuje táto Zmluva. 

 

3. Objednávateľ aj Dodávateľ  môže vypovedať túto Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná lehota je 3 mesiace  a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená. 

  

4. Dodávateľ môže  od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní 

s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po dátume splatnosti. 

 

5. Objednávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Dodávateľ: 

a) bude v čase trvania Zmluvy opakovane (t.j. aspoň  trikrát)  meškať s dodaním    

stravy v lehote uvedenej v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy, 

 b) v čase trvania Zmluvy opakovane (t.j. aspoň trikrát) dodá  menej ako objednaný 

počet porcii samostatných jedál (porcii) 

 c)  iným spôsobom ako uvedeným v písm. a) a b) tohto odseku nedodrží  svoje  

 povinnosti uvedené v článku IV. tejto Zmluvy. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán  a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy 

a Dodávateľ 2 rovnopisy. 
 

3. Akúkoľvek zmenu obsahu Zmluvy je možné vykonať iba formou písomného 

a očíslovaného dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s obsahom tejto Zmluvy, že je 

uzatvorená určite, vážne a zrozumiteľne a že nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. 

 

Objednávateľ:      Dodávateľ: 

 

V Trenčíne dňa ........................    V ....................... dňa.............. 

 

 

 

_____________________________    __________________________ 

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.       

       Ing. Edita Prekopová, riaditeľka     

 
 
 
(V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu 

splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne 
uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní 
spoločne a nerozdielne) 
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Príloha č.1 k Zmluve -  Doklady podľa čl. IV ods.10 Zmluvy 
 
 
Príloha č.2 k Zmluve – Zoznam subdodávateľov 
 
Subdodávateľ: 
Názov 
Sídlo resp. miesto podnikania, 
IČO,  
Predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení, 
Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: 

-  meno a priezvisko 
- adresa pobytu 
- dátum narodenia 

 
 
 
(použite koľkokrát je potrebné) 
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 Príloha č. 1 k súťažným podkladom: JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT  
 
 

 


