Základná škola Sama Cambela
Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča

Poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov ZŠ

Prieskum trhu – výzva na predloženie ponuky
(podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Základná škola Sama Cambela
Sídlo organizácie: Školská 14, Slovenská Ľupča
IČO: 35677856
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: PaedDr. René Kováčik, riaditeľ
tel.: +421 482400077, e-mail: zsslovlupca@gmail.com
2. Druh zákazky
Služby
3. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je Poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov ZŠ počas
36 mesiacov, t.j. poskytovanie stravovania a stravovacích služieb v rozsahu
prevádzkovania kuchyne a podávania obedov pre žiakov a dospelých stravníkov ZŠ počas
dní školského vyučovania pri dodržaní platných noriem a zásad na zostavovanie
jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania, v súlade s Vyhláškou č. 330/2009
Z. z. o zariadení školského stravovania, vrátane jej príloh, s ust. § 139 až 142 zák. č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení (školský zákon) a v súlade so
zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania,
odsúhlasených UVZ SR HDM/8236/17004/2007.
Podrobný opis je obsahom návrhu zmluvy (záväzný vzor zmluvy je prílohou č. 1 tejto
výzvy) a formulára Návrh uchádzača na plnenie kritérií (formulár je prílohou č. 2 tejto
výzvy).
4. Termín začatia plnenia zákazky
Požadovaný termín je od 01. 09. 2020.
5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom výberu najlepšej ponuky je Celková konečná cena v € bez DPH v zmysle
prílohy č. 2 tejto výzvy. Pri rovnosti cien bude verejný obstarávateľ pri hodnotení ponúk
prihliadať na referencie o kvalitnom dodávaní stravy. Vyhodnocovať sa budú ponuky
uchádzačov, ktorí splnili minimálne požiadavky podľa bodu 8 tejto výzvy.

6. Termín predloženia cenovej ponuky
Cenovú ponuku (ocenený formulár príloha č. 2) predložte verejnému obstarávateľovi
najneskôr do 22. 07. 2020 do 10:00 hod. Ponuku predložte osobne, poštovou zásielkou
alebo e-mailom (zsslovlupca@gmail.com). Rozhodujúci je termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi.
7. Obhliadka priestorov
Obhliadku potrebných priestorov možno dohodnúť s kontaktnou osobou podľa ods. 1.
8. Doplňujúce informácie
S ponukou požadujeme predložiť:
a) doklad o oprávnení poskytovať službu - kópia,
b) referencie - zoznam poskytnutých služieb (rovnakého alebo podobného predmetu,
ako je predmet tejto zákazky) za predchádzajúce roky (za obdobie 01/2017 06/2020) v minimálnej úhrnnej hodnote spolu 40.000,- EUR bez DPH, doplnený
potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov. Postačujú aj referencie v zmysle § 12, resp. primerane § 34 zákona č.
343/2015 Z. z..

.............................................
PaedDr. René Kováčik v.r.
riaditeľ
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