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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
 

Názov združenia: Združenie pre francúzsku školu v Bratislave  
Sídlo : M.C.Sklodowskej 1, 85104 Bratislava 
IČO:        30846510 
DIČ: 2021722340 
IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Dátum vzniku:                               24.04.2003 
Registrácia:                                   Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR   
                                                      č. VVS/1-900/90-21689                    
Banka:.                                             Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2943462074/1100 
IBAN: SK7211000000002943462074 
Zastúpenie: p. Frédéric Di Candido, predseda  
E-mail.                                             bureau@efib.sk 

Web stránka:                                   www.ecolefrancaise.sk 
 

Ďalej ako „obstarávateľ“ 

 

2. Kontaktné miesto obstarávateľa pre obstarávanie zákazky: 
Francúzska škola , M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava 
Kontaktná osoba pre súťaž : PaedDr. Gabriela Kusendová, administratívna riaditeľka 
E-mail: zastupca@efib.sk 

 

3. Predmet zákazky: 
Zabezpečenie stravovania pre študentov a zamestnancov gymnázia, žiakov a zamestnancov 
základnej školy a pre deti a zamestnancov materskej školy pre školský rok 2022/2023. 

 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 232 425,00 eur bez DPH 

 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 Francúzska škola, M.C Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava 

 
 

6. Termín plnenia predmetu zákazky: 1 rok, t. j. 10 školských mesiacov so začiatkom v školskom 
roku 2022/2023 od 9/2022. Dodávka stravy –desiata,  obedy, olovranty počas dní školského 
vyučovania: pracovných dní pondelok – piatok, s výnimkou školských prázdnin v zmysle predpisov 
Francúzska, teda v školskom roku 2021/2022 maximálne 180 dní,  s výnimkou štátnych sviatkov a 
s výnimkou iných dní, počas ktorých nebude základná škola (ZŠ), gymnázium alebo materská 
škola (MŠ) v prevádzke z dôvodu vyššej moci alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré budú 
uchádzačovi/dodávateľovi vopred oznámené.  

 
7. Lehota viazanosti ponuky: Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená 
do: 30. 09. 2022 



8. Komunikácia a vysvetľovanie: Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a 
záujemcami alebo uchádzačmi : 
8.1. Výzva na predloženie cenovej ponuky sa poskytuje priamo a neobmedzene pre všetkých 

záujemcov prostredníctvom jej zverejnenia na web stránke obstarávateľa: 
www.ecolefrancaise.sk 
 

8.2. V prípade potreby vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky 
môže ktorýkoľvek záujemca/uchádzač požiadať obstarávateľa o ich vysvetlenie 
prostredníctvom kontaktného miesta na e-mailovej adrese  uvedených v bode 2 tejto výzvy. 

 

9. Opis predmetu zákazky: 
Príprava a dodanie stravy – obedov na miesto dodania a v termíne podľa predchádzajúcich bodov, 
pre žiakov a zamestnancov ZŠ, gymnázia a MŠ.  
Strava bude vyrábaná a poskytovaná plne v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení za účelom 
zabezpečenia zdravej výživy detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských 
zariadeniach a diétneho stravovania detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských 
zariadeniach ako aj zabezpečenia stravovania zamestnancov škôl a/alebo školských zariadení. 

 
Výroba jedál/stravy sa bude zabezpečovať podľa: 
a) materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, receptúr pre diétne 

stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť, 
b) odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov, 
c) zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1 k Vyhláške č. 330/2009 Z. z., 
d) hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe (Výnos Ministerstva 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. 
mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení neskorších 
predpisov.), 

e) finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo 
podľa zvoleného finančného pásma podľa § 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon, 

f) hygienických požiadaviek na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských 
programov1) s účasťou detí alebo žiakov škôl alebo školských zariadení na príprave ovocia 
a zeleniny na ich konzumáciu pri zabezpečení pedagogického dozoru. 

 
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. poskytovaní pomoci na dodávanie 
a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach 

 

Dodávateľ musí pripravovať a vydávať stravu v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa prípravy 
a výdaja stravy v školských zariadeniach. Objednávateľ vyžaduje, aby bol dovoz  a následný výdaj 
stravy uskutočňovaný v gastronádobách resp. tęrmonádobách spĺňajúcich platné hygienické 
normy. Každé jedlo musí byt' pripravované z čerstvých, zdravotne neškodných surovín najvyššej 
akosti bez použitia konzervačných látok, náhradných dochucovadiel (napríklad glutaman sodný), 
náhradných sladidiel atď. 

 
Dodávateľ zabezpečí vlastnými kapacitami, prostredníctvom čipových kariet resp. aplikácie 
objednávanie/odhlasovanie obedov stravníkmi na jednotlivé dni. Aplikácia bude mať rozhranie 
prinajmenšom v slovenskom a francúzskom jazyku. 

                Evidenciu obedov s uvedeným počtom odobratých obedov jednotlivých stravníkov bude 
vykazovať dodávateľ. Evidencia obedov bude raz mesačne.  

   
Dodávateľ zabezpečí v mene objednávateľa výber úhrad za stravu od stravníkov na základe 
vlastnej evidencie. 

 
Obstarávateľ vyžaduje, aby v rámci štruktúry jednotkovej ceny za obed bola dodržaná výška 
materiálových nákladov – nákladov na nákup potravín podľa vyššie uvedeného 3. finančného pásma 
účinného od 01. 09. 2019. Zostatok navrhovanej ceny uchádzača predstavuje jeho režijné 
(prevádzkové) náklady, vrátane dopravy na miesto dodania a vrátane DPH, ak je platiteľom DPH. 
Vzhľadom k tomu, že strava/jedlá budú vyrábané na inom mieste a do miesta plnenia – poskytnutia 
stravovacích služieb bude dovážaná, obstarávateľ vyžaduje, aby vozidlo na prepravu 

http://www.ecolefrancaise.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/330/20090901#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_vyhlaske_c_330_2009_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#paragraf-140
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/330/20090901#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/330/20090901#poznamky.poznamka-1


stravy/jedál spĺňalo podmienky nariadenia (ES) č. 825/2004 EP a Rady z 29.04.2004 o hygiene 
potravín (kapitola IV preprava). 

 
Pre zabezpečenie stravy platia nasledovné špecifické ustanovenia: 

 

1. Súkromná základná škola s materskou školou francúzsko-slovenská s medzinárodným 
programom („Základná škola“) a Súkromné gymnázium francúzsko-slovenské  
 („Gymnázium“) 

 
Predpokladaný počet stravníkov je 331 žiakov a zamestnancov. 

 veková skupina A – dávky potravín pre 2 až 6-ročné deti materských škôl (60 stravníkov), 

 veková skupina B – dávky potravín pre 6 až 11-ročných žiakov základných škôl (155 
stravníkov), 

 veková skupina C – dávky potravín pre 11 až 15-ročných žiakov základných škôl (78 
stravníkov), 

 veková skupina D – dávky potravín pre 15 až 19-ročných žiakov stredných škôl a dospelých 
stravníkov (38 stravníkov). 

 
Dodávateľ bude dodávať desiatu, obed a olovrant pre deti materskej školy, obedy pre žiakov I. 
stupňa základnej školy, II. stupňa základnej školy, gymnázia a zamestnancov školy či ďalšie 
osoby, ktoré mu oznámi objednávateľ.  
Výdaj stravy sa bude uskutočňovať výhradne v dňoch školského vyučovania v čase: 
od 9:00- 9.30  h desiata  
od 11.20 h  do 13:30 h obed  
od 14:30 do 15:00 h olovrant 
 
Výdaj stravy a umytie riadu použitého pri výdaji stravy zabezpečí dodávateľ prostredníctvom 
vlastných pracovníkov a to tak, aby výdaj stravy prebiehal plynule. Dodávateľ zabezpečí aj všetky 
čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na uskutočnenie predmetu zákazky. 
Dodávateľ zabezpečí aj všetky potrebné zariadenia( prístroje, riady, kuchynské náradie , atď) nad 
rámec poskytnutých obstarávateľom, ktoré bude potrebovať na uskutočnenie predmetu zákazky. 
Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady likvidáciu zvyškov nespotrebovanej stravy a bude ju 
uskladňovať do jej likvidácie v osobitných nádobách na to určených. 

 
Požiadavky na kvalitu a kvantitu stravy pre deti MŠ : 

  pravidlá stravovania  podliehajú vyhláške MZ SR č.527/2007 a materiálno-spotrebným normám 
a receptúram platným  pre stravovanie v MŠ 

  všetky ponúkané jedlá musia spĺňať požiadavky zdravej výživy 

  ponúkané jedlá sa musia pripravovať z kvalitatívne prvotriednych surovín , dodávať čerstvé , pri ich 
príprave  sa musí dôsledne dbať na zachovanie maximálneho množstva vitamínov a výživných látok 
 
 
Požiadavky na kvalitu a kvantitu stravy pre žiakov 1. a 2. stupňa, žiakov gymnázia a zamestnancov: 

 každé kompletné menu sa musí skladať z polievky, hlavného jedla, nápoja a ovocného 
kompótu/zeleninového šalátu, 

 na výber minimálne 1 druh polievky denne, 

 jedna porcia polievky musí mať objem minimálne 0,33 litra; v priebehu pracovného týždňa 
musí byť zaradený minimálne 1x mäsový vývar (napríklad slepačí, hovädzí, bravčový), 
minimálne 1x viacdruhová zeleninová polievka, minimálne 1x smotanová polievka (napríklad 
fazuľová, šošovicová, zemiaková); k jednej porcii polievky musia prislúchať minimálne 2 krajce 
chleba, 

 na výber minimálne 2 druhy hlavných jedál denne, 

 jedna porcia mäsitého jedla musí obsahovať mäso bez kosti (napríklad kuracie prsia, morčacie 
prsia ,hovädzie zadné stehno, bravčové karé) hmotnosti minimálne 100 gramov v surovom 
stave alebo mäso s kosťou (kuracie stehno, bravčová krkovička s kosťou) hmotnosti 
minimálne 200 gramov v surovom stave; príloha (napr. zemiaky, ryža, cestovina) k hlavnému 
jedlu musí mať hmotnosť minimálne 200 gramov v hotovom stave, 

 jeden druh mäsa sa môže opakovať maximálne 2x v rámci jedného týždňa, 

 jedna porcia bezmäsitého jedla musí mat' hmotnosť minimálne 350 gramov; v priebehu 
jedného pracovného týždňa musia byť zaradené minimálne 1x cestoviny (napríklad špenátové 
lasagne), minimálne 2x jedlo na báze zeleniny (napríklad zapekaná brokolica) 

 jedna porcia vegetariánskeho resp. ovocného taniera musí mat' hmotnosť minimálne 400 
gramov, v rámci jedného jedla musia byť zastúpené minimálne tri druhy zeleniny/ovocia, 
musia byt zastúpené prednostne sezónne druhy zeleniny/ovocia, 

 jedno jedlo (polievka, hlavné jedlo) sa môže opakovať maximálne 2x za jeden kalendárny 
mesiac, 



 jedna porcia nápoja, podávaného k obedom, musí mať minimálny objem 0,2 litra; v období od 
apríla do októbra sú preferované studené nápoje (napríklad čerstvá ovocná šťava  , ľadový 
čaj, voda), v období od novembra do marca sú preferované teplé nápoje (napríklad ovocný, 
zelený, čierny čaj, voda ) 

 jedna porcia kompótu/šalátu musí obsahovať minimálne 100 gramov zaváraného (čerstvého) 
ovocia resp. 100 gramov zeleniny, 

 pri každom jedle musí úspešný uchádzač, (dodávateľ) uvádzať údaje v nasledovnom rozsahu: 
energetická hodnota (v kilojouloch), hmotnosť mäsa v surovom stave v gramoch, hmotnosť 
príloh v hotovom stave v gramoch, hmotnosť bezmäsitého jedla v hotovom stave v gramoch, 
hmotnosť vegetariánskeho resp. ovocného taniera v gramoch, zoznam alergénov. 

 jedálny lístok bude zostavený daný na schválenie obstarávateľovi min. 2 týždne vopred 

 
 
 

10. Variantné riešenie: 
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

11. Ponuky 
a) Uchádzači spracujú a predkladajú v listinnej (písomnej) podobe. Ponuka sa predkladá 

v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť spracovaná v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Písomne sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo 
čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej; môže zahŕňať informácie 
prenášané a uložené elektronickými prostriedkami. Doklady a dokumenty vyhotovené 
uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpísané každým členom skupiny dodávateľov. 

alebo osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny dodávateľov. 
b) Obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže v obstarávaní predložiť na predmet zákazky iba 

jednu ponuku. 
 

12. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk 
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 20.5.2022, 10.00 h pričom rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky na kontaktné miesto verejného obstarávateľa, nie termín podania ponuky na 
poštovú prepravu. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 

b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením: Cenová ponuka „Zabezpečenie 
stravovania pre žiakov a zamestnancov  pre školský rok 2021/2022 – NEOTVÁRAŤ“ musia 
byť doručené poštou alebo osobne na adresu: 

 
Francúzska škola , M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava  

c) Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, na požiadanie obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

13. Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20.5.2022 o 11.00 h na adrese kontaktného miesta  
obstarávateľa. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť obálok s 
ponukami a následne otvorí ponuky uchádzačov v poradí, v akom boli predložené. 

 
14. Vyhodnotenie ponúk 

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií 
a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú 
podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá obstarávateľovi. 

 

15. Stanovenie ceny a mena 

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy. 

b) Uchádzač predloží celkovú ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy – návrh uchádzača na 
plnenie kritéria, v ktorom uchádzač uvedie jednotkové ceny obedov bez DPH podľa jednotlivých 
kategórií – vekových skupín stravníkov (A, B,C,D). V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky 
náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa podmienok uvedených 
v tejto výzve. 

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované jednotkové ceny a zároveň uvedie, že 



nie je platiteľom DPH. 
 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 

a) O bstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky na základe hodnotiaceho kritéria: 
 

Najnižšia cena celkom s DPH za predmet zákazky                             60% 
Referencie a skúsenosti členov komisie z návštevy existujúcich  
prevádzok poskytovateľa                                                                        25%  
hodnotenie ukážkového jedla členmi komisie        15% 

 
 

17. Obsah cenovej ponuky 
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 

podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ov, IČO, kontaktné telefónne číslo,  e- 
mailová adresa kontaktnej osoby a ďalšie údaje podľa prílohy č. 2 k tejto výzve – Všeobecná 
informácia o uchádzačovi). 

b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné 
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača podpísané oprávnenou osobou, že nie je voči nemu začaté 
konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, nebol zamietnutý voči nemu 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii. 

d) Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že bude mať na účely plnenia predmetu zmluvy podľa 
podmienok uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk k dispozícii motorové vozidlo, 
určené na prepravu stravy/jedál, ktoré spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 825/2004 EP a Rady 

z 29.04.2004 o hygiene potravín (kapitola IV preprava) počas celého obdobia platnosti 
zmluvy. 

e) Čestné vyhlásenie uchádzača o jeho zaradení do siete škôl a školských zariadení resp. 
jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení  k 1.9.2022 – nepovinná príloha 

f) Zoznam referencií – v znení: názov a adresa odberateľa, kontaktná osoba, telefonický 
kontakt, mailový kontakt 

g) Vyplnený Návrh na plnenie kritéria podľa vzoru, uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
- uchádzač je povinný sa oboznámiť s príslušnými zákonmi, technickými predpismi 

a príslušnými normami, ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity 
súvisiace s predložením ponuky alebo s plnením zmluvy. 

h) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

 

18. Osobitné podmienky plnenia zmluvy a platobné podmienky 
a) Výsledkom obstarávania bude zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka na 

uskutočnenie predmetu zákazky, v ktorej sú uvedené obchodné podmienky verejného 
obstarávateľa 

b) Termín začatia realizácie predmetu zákazky/zmluvy je od 9/2022 a zmluva sa uzatvorí na dobu 
určitú do 30. 06. 2023, t. j. po dobu jedného školského roka 2022/2023. 

c) Dodávateľ/uchádzač zabezpečí dovoz stravy/jedál na vlastné náklady vozidlom, ktoré spĺňa 
podmienky na prepravu stravy/jedál podľa nariadenia (ES) č. 825/2004 EP a Rady z 29.04.2004 
o hygiene potravín (kapitola IV preprava). 

d) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 
formou bezhotovostného platobného styku. Cena za poskytnuté služby bude uhrádzaná na 
základe faktúry, vystavenej podľa príslušných predpisov vždy za kalendárny mesiac s lehotou 
splatnosti do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

e) Objednávateľ má právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy vyžiadať od dodávateľa cenovú 
kalkuláciu jednotkových cien obedov podľa jednotlivých kategórií stravníkov a podľa aktuálneho 
počtu stravníkov a súvisiace účtovné doklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný tieto doklady 
objednávateľovi poskytnúť. V prípade preukázateľného zníženia nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo pod ich výšku v rámci 3. finančného pásma (uvedené v bode 10 tejto výzvy na 
predkladanie ponúk) pôjde o podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa, čo je dôvod na 
odstúpenie od zmluvy. 

f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. 
o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis 
poskytnutých služieb za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

g) V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa predchádzajúceho bodu alebo 
bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu 
splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví alebo 
vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti. 



 
 

19. Ďalšie informácie 
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi. 
b) Pokiaľ sa v tejto výzve na predloženie cenovej ponuky nachádzajú údaje určujúce výrobný 

postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj 
ekvivalentné riešenie pri dodržaní požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzač 
musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky náklady spojené s 
ekvivalentným riešením v rámci predmetu plnenia (zabezpečenie osvedčení, očakávaných 
schválení, opakovaných podaní, zmien, dodatkov a pod.). Uchádzač predloží v ponuke zoznam 
použitých ekvivalentných riešení. 

c) Ponuky uchádzačov doručené na adresu kontaktného miesta obstarávateľa a predložené 
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
tohto obstarávania. 

d) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 19 
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený 
obchodný názov a sídlo obstarávateľa, obchodný názov a sídlo kontaktnej osoby obstarávateľa 
ako aj obchodný názov a adresa sídla uchádzača vrátane údajov podľa bodu 14 písm. b) tejto 
výzvy. 

e) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov  obstarávateľa. 
f) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen 

skupiny dodávateľov. 
 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 4.5.2022         Frédéric Di Candido 
         predseda 
 
 
             
  
 

Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Príloha č. 2: Všeobecná informácia o uchádzačovi  

   Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov



 


