
SPOJENÁ ŠKOLA 
Školská 5, 968 01 Nová Baňa 

 
SPRÁVA O ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOU 

prieskum trhu   
 

(zákazka  s nízkou hodnotou  zadávaná verejným obstarávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

        

Predmet zákazky: „ Poskytovanie stravovacích  služieb – príprava   a dovoz  
                              pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy v Novej Bani“ 
 
 

                 Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích  služieb – príprava   a dovoz pre žiakov 
a zamestnancov Spojenej školy v Novej Bani. Stravovanie je poskytované každý deň, okrem sobôt 
a nedelí, pre predpokladaný počet žiakov 60 obedov za stravovací deň a 27 obedov pre 
zamestnancov za stravovací deň. 

 
        Jedná sa o poskytovanie stravovacích  služieb  - prípravy  a dovozu  stravy  zmysle potravinového 

kódexu SR pri  zavedení a prevádzkovaní HACCP ako „Správna  výrobná prax“. 
 
       Úspešný uchádzač bezplatne poskytne verejnému obstarávateľovi prepravné nádoby. Dopravný 

prostriedok na dovoz jedál si zabezpečí úspešný uchádzač. Dopravný prostriedok použitý   na 
prepravu jedál musí mať osvedčenie o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku od príslušného 
orgánu potravinového dozoru. 

 
 
        Predpokladaný počet obedov za obdobie od 01.01.2017 do 31.12. 2017 predstavuje celkom 
       16 356 obedov. 
 
       Počet vyučovacích dní  ......................................188 dní 
       Predpokladaný odber na 1 deň.............................87 obedov 
 
       Poskytovanie  stravovania žiakov a  zamestnancov školy verejný obstarávateľ požaduje zabezpečovať 

v rozsahu: 
 

 Obed 
 
    vrátane všetkých surovín potrebných na ich  prípravu. 
 
 
     DOVOZ STRAVY požadujeme od pondelka do piatka v  časovom intervale: 
    11:00 hod-11:30 hod. 
 

 Predpokladaná hodnota : 28 726,40 EUR  s DPH,   

Termín dodania: od 1.1.2017 – 31.12.2017 vyučovacích  dní  - predpoklad 188. 

 
           Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) : 

  Hlavný slovník : 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy  
                          

    Spôsob  vykonania prieskumu trhu  : osobne, emailom, zverejnením výzvy na predkladanie ponúk 
na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

    Termín  vykonania prieskumu :  november – december  2016 
       

 
 
 
 



Verejný obstarávateľ oslovil školy poskytujúce stravu v  zmysle potravinového kódexu SR pri  zavedení 
a prevádzkovaní HACCP ako „Správna  výrobná prax“ :  

 
1. SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 

 
2. Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 

 
3. Základná škola s materskou školou Brehy, Brehy, Záhumnie 24 , 968 01 Nová Baňa  
 
Z oslovených uchádzačov predložil v požadovanom termíne  do 6.12.2016 do 15:00 cenovú ponuku 
na uvedený predmet zákazky jeden uchádzač.  ZŠ Brehy a ZŠ Jána Zemana Nová Baňa nemajú 
vytvorené dostatočne vhodné podmienky na prípravu a dovoz stravy do Spojenej školy. 
 Na základe zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke nepredložil cenovú ponuku 
žiaden uchádzač. 
 
 

P.č. Obchodné meno a sídlo uchádzača: Dátum a čas predloženia 

CP: 

 

1. 

Základná škola s materskou školou Brehy, Brehy, 
Záhumnie 24 , 968 01 Nová Baňa  

27.11.2016  
e-mailom 

2. SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová 
Baňa 

30.11.2016  
e-mailom 

3. Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 
6, 968 01 Nová Baňa 
 

05.12.2016 
e-mailom 

 

Ponúknuté ceny uchádzačov  

Por

. 

č. 

Obchodné meno 

 a sídlo uchádzača: 

Cena v € Kontaktná osoba 

číslo telefón  

e-mail 

bez DPH s DPH 

1. Základná škola s materskou 
školou Brehy  
Brehy, Záhumnie 24  
968 01 Nová Baňa 

  zsbrehy@zsbrehy.edu
.sk 
CP nepredložili – 
z dôvodu nevhodných 
podmienok. 

2. SOŠ obchodu a služieb, 
Osvety 17 
 968 01 Nová Baňa 

23 938,04 28 726,40 sekretariat@sosnb.sk 
 

3. Základná škola Jána 
Zemana Nová Baňa, 
Školská 6, 968 01 Nová 
Baňa 
 

  ekonomzsjzemana@g
mail.com 
 CP nepredložili – 
nakoľko nespĺňajú 
podmienky na 
poskytovanie 
stravovacích služieb 

 
Vyhodnotenie  prieskumu na základe určených  kritérií: 

Verejný obstarávateľ bude  vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) – najnižšej celkovej 
ceny za požadované obdobie.   
Jediným  kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia  celková cena   za predmet  zákazky s 
DPH za požadované obdobie.   
 Úspešným uchádzačom   sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou navrhovanou  
celkovou cenou za predmet zákazky  
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Kritéria: Najnižšia cena vrátane  DPH 

Vybraný dodávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17,  968 01 Nová Baňa  
Zdôvodnenie výberu : Ponúknutá cena  je   v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,  
a zodpovedá predpokladanej hodnote a je v  súlade s požadovanou kalkuláciou podľa jednotlivých 
kategórií stravníkov. Z  hľadiska hospodárnosti a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov je 
najvýhodnejšou. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženú cenovú ponuku uchádzača SOŠ obchodu 
a služieb, Osvety 17,  968 01 Nová Baňa. 
Služby budú poskytované na základe Zmluvy na poskytovanie stravovacích  služieb – príprava   
a dovoz  pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy v Novej Bani v súlade s  Výzvou na predkladanie 
ponúk a jej príloh  a predloženej ponuky SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17,  968 01 Nová Baňa. 
 . 
Obstarávacia cena:   

P.č. Predmet zákazky  
Počet 

vyučovacích 
dní v roku 

2017 

Náklady na 
predpoklad. 
odber stravy 
na jeden deň  

Cena v €  
bez DPH 

Celkové náklady 
na 

predpokladaný 
odber stravy 
v roku 2017 

Cena  bez DPH-
spolu 

DPH Celkové náklady na 
predpokladaný 

odber stravy v roku 
2017 

Cena  s DPH 
-spolu 

 

1. 

 

Poskytovanie 
stravovacích  

služieb –  
príprava   
a dovoz 

 

188 

 

127,33 

 

23 938,04 

 

4 788,36 

 

28 726,40 

   

Podrobný rozpis – kalkulácia tvorí prílohu tejto Správy z prieskumu trhu. 

        Miesto dodania: Nová  Baňa Ul. Školská 5.       
                                      

Lehoty dodania :   od 1.1.2017 – 31.12.2017 vyučovacích  dní   
 

Doklady , ak  sa  požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať 

a. výpis z obchodného registra 
b. živnostenské oprávnenie 
c. iné 

Spôsob  vzniku záväzku : 

a) Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. 
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. 
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb 

alebo úhrady hotovosťou. 
 

      Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto spĺňam  zákonné podmienky nestrannosti , dôvernosti 

a súhlasia s obsahom zápisnice v plnej miere a v slobodnej vôli a bez výhrady ju podpisujú. 

 
Želmíra Urgelová                                                                      .............................. 
osoba poverená VO 
 
 Eva Medveďová  
osoba zodpovedná za proces VO                                              ................................. 
 
PaedDr. Karina Gažiová 
riaditeľka školy                                                                           ................................ 
 

V Novej Bani, dňa    07.12.2016 

 
 
 
 



 
 
 


