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Prijímateľ: 

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 

3, 081 34 Prešov    

Výzva:  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu celoživotného vzdelávania v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.4, Špecifický 

cieľ 1.4.1 „Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom 

na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie“, 

kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Názov projektu:  

Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom 

realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie   



   

1)  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:  Stredná odborná škola gastronómie a služieb 

Sídlo:   Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 

Zastúpený:  Mgr. Peter Kakaščík – riaditeľ školy 

IČO:   17078482 

DIČ:   2021240980 

Telefón:  0517710831 

E-mail:  sosgastronomieasluzieb@gmail.com 

web:   https://souopo.edupage.org/? 

 

2) Druh verejného obstarávateľa : verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písm. d) a e) 

Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  

 

Názov predmetu zákazky:  Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností 

prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti 

gastronómie - grafické spracovanie a tlač inštruktážnych 

príručiek pre vzdelávacie kurzy 

 

3) Komplexnosť dodávky  
 
Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok ako výstup návrhu na 
uzavretie zmluvy dodania predmetu zákazky. 
 

4) Zdroj finančných prostriedkov 
 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, štátnym rozpočtom a 
verejným obstarávateľom. 

  
5) Zmluva 
Výsledkom obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536, ako zmluva 

o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

predmetom ktorej bude implementácia projektu „Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných 

zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie.“ 

Zmluva bude uzatvorená iba s vybraným uchádzačom – víťazom 

 

6) Predpokladaná hodnota za zákazku: 21 500,00 € bez DPH 
 

7) Miesto a termín dodania  
 

Miesto dodania: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 

3, 081 34 Prešov 

Trvanie zmluvy: počas realizácie projektu 10/2018 – 1/2021  
 
8) Platnosť ponuky: 3 mesiace 

 



   

Predložená ponuka bude obsahovať:   
a) Oficiálnu ponuku na predmet zákazky projektu podľa požiadaviek uvedených v časti 

Opis predmetu zákazky, s uvedením identifikačných údajov a ceny. Súčasťou ponuky 
je aj návrh na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle Cenovej ponuky 
na nacenenie, ktorá je súčasťou tejto výzvy. 
 

b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo 
výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe, že ponúkaná cena je konečná cena vrátane 
DPH za kompletné dodanie predmetu zákazky a prehlásenie, že uchádzač nie je 
v konkurze alebo v likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady poistného na zdravotné 
a sociálne zabezpečenie.  

 
c) Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať – doklad o oprávnení realizovať služby 

popísané v predmete zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
   

9)    Mena a ceny uvádzané v ponuke  
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v  
EUR.  
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení:   

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,   
- výška a sadzba DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH, upozorní.  
 
10) Predkladanie ponúk 

 
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom, poštou alebo emailom. 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
 
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – 24. 05. 2019 do 16:00 hod. na 

adresu uvedenú v bode 1. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto 

lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a teda nebudú vyhodnocované. 
 
Ak uchádzač predloží ponuku emailom do predmetu správy uvedie: Cenová ponuka – 

Grafické spracovanie a tlač inštruktážnych príručiek pre vzdelávacie kurzy.  
Ak uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne v zalepenej obálke označí ju heslom 

„Grafické spracovanie a tlač inštruktážnych príručiek pre vzdelávacie kurzy“ a 

„NEOTVÁRAŤ“. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 

uchádzač. 
 



   

11) Hodnotenie ponúk  
 
Vyhodnocovať sa budú iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky 
verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo výzve. Ponuky, ktoré splnili 
administratívne požiadavky verejného obstarávateľa budú ďalej vyhodnocované. Ponuka 
uchádzača bude zo súťaže vylúčená, ak neslní podmienky účasti stanovené verejným 
obstarávateľom. Ponuky, ktoré postúpili, budú ďalej hodnotené kvalitatívne podľa jediného 
kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena s DPH  (cena celkom) za dodanie predmetu 
zákazky. 

 

 

12) Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky budú služby súvisiace s grafickým spracovaním a tlačou 

inštruktážnych príručiek pre vzdelávacie kurzy – Kuchár, Barman, Barista, Pekár-Cukrár, 

Someliér, Mäsiar v rámci implementácie projektu s názvom : „Zvýšenie kvalifikácie 

a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti 

gastronómie“.  

 

1.) Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky – Kuchár 

Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky. Kvalitná tlač inštruktážnej príručky 

slúžiacej k potrebám celoživotného vzdelávania v oblasti  prípravy kuchárov. Príručka 

bude obsahovať jednotlivé prípravy a postupy prác v danej oblasti. Príručka bude slúžiť 

ako výučbový materiál aj pre potreby budúcich kurzov a celoživotného vzdelávania v 

danej oblasti. Finálny printový výsledok: 11 x príručka (lektor + 10 frekventantov) + 2 

krát na kontrolu a archiváciu (archív). Formát A4, 4+4 farby, gramáž - obálka 250 g/m2, 

vnútro 115 g/m2, tepelná väzba, laminátový obal. počet strán: min. 300/príručka. V cene 

bude započítaná aj doprava a balné. 

 

2.) Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky – Barman 

Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky. Kvalitná tlač inštruktážnej príručky 

slúžiacej k potrebám celoživotného vzdelávania v oblasti prípravy barmanov. Príručka 

bude obsahovať jednotlivé prípravy a postupy prác v danej oblasti. Príručka bude slúžiť 

ako výučbový materiál aj pre potreby budúcich kurzov a celoživotného vzdelávania v 

danej oblasti. Finálny printový výsledok: 11 x príručka (lektor + 10 frekventantov) + 2 

krát na kontrolu a archiváciu (archív). Formát A4, 4+4 farby, gramáž - obálka 250 g/m2, 

vnútro 115 g/m2, tepelná väzba, laminátový obal. počet strán: min. 300/príručka.V cene 

bude započítaná aj doprava a balné. 

 

3.) Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky – Barista 

Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky. Kvalitná tlač inštruktážnej príručky 

slúžiacej k potrebám celoživotného vzdelávania v oblasti prípravy baristov. Príručka bude 

obsahovať jednotlivé prípravy a a postupy prác v danej oblasti. Príručka bude slúžiť ako 

výučbový materiál aj pre potreby budúcich kurzov a celoživotného vzdelávania v danej 

oblasti. Finálny printový výsledok: 11 x príručka (lektor + 10 frekventantov) + 2 krát na 

kontrolu a archiváciu (archív). Formát A4, 4+4 farby, gramáž - obálka 250 g/m2, vnútro 



   

115 g/m2, tepelná väzba, laminátový obal. počet strán: min. 300/príručka.  V cene bude 

započítaná aj doprava a balné.  

 

4.) Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky – Someliér 

Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky. Kvalitná tlač inštruktážnej príručky 

slúžiacej k potrebám celoživotného vzdelávania v oblasti prípravy someliérov. Príručka 

bude obsahovať jednotlivé prípravy a postupy prác v danej oblasti. Príručka bude slúžiť 

ako výučbový materiál aj pre potreby budúcich kurzov a celoživotného vzdelávania v 

danej oblasti. Finálny printový výsledok: 11 x príručka (lektor + 10 frekventantov) + 2 

krát na kontrolu a archiváciu (archív). Formát A4, 4+4 farby, gramáž - obálka 250 g/m2, 

vnútro 115 g/m2, tepelná väzba, laminátový obal. počet strán: min. 300/príručka.V cene 

bude započítaná aj doprava a balné.  

 

5.) Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky – Pekár - Cukrár 
Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky. Kvalitná tlač inštruktážnej príručky 

slúžiacej k potrebám celoživotného vzdelávania v oblasti prípravy pekárov – cukrárov. 

Príručka bude obsahovať jednotlivé prípravy a postupy prác v danej oblasti. Príručka bude 

slúžiť ako výučbový materiál aj pre potreby budúcich kurzov a celoživotného vzdelávania 

v danej oblasti. Finálny printový výsledok: 11 x príručka (lektor + 10 frekventantov) + 2 

krát na kontrolu a archiváciu (archív). Formát A4, 4+4 farby, gramáž - obálka 250 g/m2, 

vnútro 115 g/m2, tepelná väzba, laminátový obal. počet strán: min. 300/príručka.  V cene 

bude započítaná aj doprava a balné.  

 

6.) Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky – Mäsiar 

 

Grafické spracovanie a tlač inštruktážnej príručky. Kvalitná tlač inštruktážnej príručky 

slúžiacej k potrebám celoživotného vzdelávania v oblasti prípravy mäsiarov Príručka bude 

obsahovať jednotlivé prípravy a postupy prác v danej oblasti. Príručka bude slúžiť ako 

výučbový materiál aj pre potreby budúcich kurzov a celoživotného vzdelávania v danej 

oblasti. Finálny printový výsledok: 11 x príručka (lektor + 10 frekventantov) + 2 krát na 

kontrolu a archiváciu (archív). Formát A4, 4+4 farby, gramáž - obálka 250 g/m2, vnútro 

115 g/m2, tepelná väzba, laminátový obal. počet strán: min. 300/príručka. V cene bude 

započítaná aj doprava a balné. 

 

 

       

 

 

         

 V Prešove 09. 05. 2019 

           ________________________ 

                                                                                        Mgr. Peter Kakaščík 

                                                                                 riaditeľ, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov 

 

 

Prílohy č. 1: Cenová ponuka na nacenenie 



   

CENOVÁ PONUKA 

Verejný obstarávateľ: 
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 

081 34 Prešov  

Predmet zákazky: 

                                              Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom 

realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie – grafické 

spracovanie a tlač inštruktážnych príručiek pre vzdelávacie kurzy 
 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

P. č. 

 

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

DPH 

20% 

Cena 

celkom 

v EUR       

s DPH 

1. 
Grafické spracovanie a tlač 

inštruktážnej príručky – 

Kuchár 

projekt 1     

2. 
Grafické spracovanie a tlač 

inštruktážnej príručky – 

Barman 

projekt 1     

3. 
Grafické spracovanie a tlač 

inštruktážnej príručky – 

Barista 

projekt 1     

4. 
Grafické spracovanie a tlač 

inštruktážnej príručky – 

Someliér 

projekt 1     

5. 
Grafické spracovanie a tlač 

inštruktážnej príručky – 

Pekár-Cukrár 

projekt 1     

6. 
Grafické spracovanie a tlač 

inštruktážnej príručky – 

Mäsiar 

projekt 1     

Celková cena bez DPH EUR 

DPH 20 % EUR 

Celková cena vrátane DPH EUR 



   

Čestné vyhlásenie uchádzača: 

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a 
jej príloh. Vyššie uvedená cena je konečná cena vrátane DPH za kompletné dodanie 
predmetu zákazky. Čestne prehlasujem, že uchádzač nie je v konkurze alebo v 
likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady poistného na zdravotné a sociálne 
zabezpečenie. 

Dátum:  
 

 

Podpis:  


