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Podmienky výberového konania pre závodné stravovanie v Mobis Slovakia s.r.o. 

 

Základné informácie 

Zverejnenie www.mobis.sk 

Zadávateľ Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany IČO: 35876557 

Kontaktná osoba Ing. Andrej Václav, tel. 041 / 515 8585, email: andrej.vaclav@mobis.sk 

Výber na služby Zabezpečenie závodného stravovania pre zamestnancov našej spoločnosti 

 Prevádzka 3 závodných bufetov (2x bufet s teplými raňajkami, 1x jednoduchý bufet) 
(Zadávateľ zvažuje v budúcnosti rozšíriť služby aj  tretieho jednoduchého bufetu 
o teplé raňajky) 

 Catering na firemné akcie organizované spoločnosťou Mobis cca 5x ročne 
(Napríklad: občerstvenie v stánkoch na Mobis deň otvorených dverí cca 3000 
účastníkov, firemné večierky cca 100 účastníkov, príprava mikulášskych balíčkov 
a pod.) 

Miesto služby Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 

Kritéria výberu kvalita poskytovaných služieb, sortiment poskytovaných služieb, referencie 
(referencia musí obsahovať názov právnickej osoby pre ktorú kandidát na 
dodávateľa už vykonával alebo vykonáva službu obdobnú predmetu tohto 
výberového konania.  
  

 Zadávateľ si vyhradzuje právo obhliadky a testovania služieb v prevádzke kandidáta 
na dodávateľa. 
 

Jednotková cena menu 3,167 € bez DPH (3,80 € s DPH) je stanovená zadávateľom 

Trvanie zmluvy  2 roky + 1 rok opcia na predĺženie (1 ročná opcia – v prípade spokojnosti zadávateľa  
je možné pokračovať za podmienok dojednaných v zmluve po dobu jedného roka aj 
po uplynutí  2 rokov).  
Zadávateľ môže dať objednávateľovi výpoveď vtedy, ak dodávateľ napriek 
predchádzajúcej výzve neodstráni v lehote stanovenej zadávateľom vo výzve 
vytýkané nedostatky; zmluvu je možné ukončiť zo strany zadávateľa výpoveďou  
s výpovednou dobou 6 mesiacov. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Termíny konania  

Vyhlásenie konania Nov 30, 2018 

Obhliadky našich výdajní Nov 30 - Dec 13, 2018. Účasť kandidátov na dodávateľa na obhliadke je povinná. 

Uzávierka ponúk Dec 14, 2018, 10:00 hod. 
V deň uzávierky ponúk je kandidát na dodávateľa povinný predložiť osobne do rúk 
zástupcom spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o. v uzavretej obálke tieto dokumenty: 
 

- Referencia (minimálne jedna) - referencia musí obsahovať názov 
právnickej osoby pre ktorú kandidát na dodávateľa už vykonával alebo 
vykonáva službu obdobnú predmetu tohto výberového konania. 

- V cenovej ponuke je potrebné presne špecifikovať a uviesť gramáže 
zložiek menu ako váha mäsa (mäso v surovom stave), váha jednotlivých 
príloh (ryža, tarhoňa, hranolky, cestoviny, zemiaky, knedľa, halušky, 
zemiaková kaša, zemiakový šalát), váha celistvého jedla (ako napr. 
francúzske zemiaky, špagety, šopský šalát) a váhu prílohy k jedlu - šalátu. 

- Vyplnená a podpísaná príloha č.2 (registrácia dodávateľa) spolu 
s dokladmi vyžadovanými v tejto prílohe. Pozn. systém VAATZ je 

elektronický nákupný systém, ktorý používame na  oddelení všeobecného 

nákupu na zabezpečenie transparentného nákupného procesu. Dodávatelia 

doň zadávajú ceny na požadovaný materiál a následne sa vygeneruje 

systémová objednávka. Tento systém nevyužívame na služby a servisy. 
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Pokiaľ sa ale nakupuje materiál, je používanie tohto systému základná 

požiadavka na dodávateľov. V tomto výberovom konaní sa systém VAATZ 

nebude vyžadovať. 

- Čestné vyhlásenie  že všetci zamestnanci dodávateľa u ktorých to právny 
poriadok požaduje majú vydané platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Zadávateľ  je oprávnený 
kedykoľvek vyžiadať si uvedené osvedčenia od kandidáta na dodávateľa, 
resp. dodávateľa (t.j. aj po vyhlásení výsledkov výberového konania.) 

- Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkovou činnosťou s minimálnym poistným krytím vo 
výške 500 000,- Eur.  Zadávateľ  je oprávnený kedykoľvek vyžiadať si 
uvedené potvrdenie o existencií poistnej zmluvy od kandidáta na 
dodávateľa, resp. dodávateľa (t.j. aj po vyhlásení výsledkov výberového 
konania.) 

- Vzorový týždenný jedálny lístok s uvedením gramáži 
- Vzorový cenník vlastných výrobkov bufetu (ako napr. bagety - viacero 

druhov, obložené žemle, sladké/slané pečivo, zapekanky, sortiment 
teplých raňajok a podobne) 
 

-  
Ohlásenie výsledku Jan 2019 

Začiatok služby Feb 1, 2019 (optimálny termín) / Mar 1, 2019 (najneskorší termín) 

Iné Zadávateľ si vyhradzuje právo meniť jednotlivé termíny. Zmena bude ohlásená na 
www.mobis.sk 

Skladba menu  a cena  

Sortiment obed  2 polievky (alebo alternatíva pečivo/jogurt) / 4 hlavné menu (z toho jedno 
vegetariánske menu a jedno menu extra s väčšinou gramážou resp. kvalitou 
podávané bez polievky) / 1 minútka (rýchle menu, ktoré je možné objednať  v čase 
výdaja podľa tabuľky č.1) + 1 šalátobar  

Sortiment večera 1 polievka / 2 hlavné menu / 1 minútka 

Skladba menu 1. Polievka + chlieb / 2. Hlavné jedlo (z toho 1 vegetariánske menu) / 3. Nápoj 0,2l / 
4. Prídavok: šalát alebo ovocie alebo iné s možnosťou výberu  

Základné gramáže Mäso v surovom stave 120g / Príloha 150 - 300 g podľa druhu / Celistvé jedlo 350 - 
400g.  
K cenovej ponuke je ďalej potrebné priložiť vzorový týždenný jedálny lístok 
s uvedením gramáži 
 

Priemerné počty jedál cca 560 obedov / pracovný deň, cca 110 večere / pracovný deň, bližšia špecifikácia 
počtov viď tabuľka č. 1; predpokladaný mesačný priemer jedál (obedy a večere 
spolu) 13 200 jedál 

Cena za menu 
Výdaj menu 

Jednotná cena pre celú skladbu menu (nie každé menu rôzna cena).  
Výdaj menu bude prebiehať v pracovných dňoch, počas sobôt a vo vybrané sviatky 
podľa požiadavky zadávateľa (viď. tabuľka 1.) 

Prevádzka bufetov  

Špecifikácia Prevádzka 3 závodných bufetov (2x väčší  bufet s teplými raňajkami, 1x menší bufet) 
- viď tabuľka/príloha č. 1 

 Zadávateľ si vyhradzuje právo regulácie cien vybraných položiek bufetu. 
Ceny bežne dostupných položiek (potraviny, nápoje, sladkosti, atď.) nesmú 
presiahnuť ceny Coop jednoty v Žilinskom regióne. 
Ceny vlastných výrobkov ako bagety, obložené žemle, zapekanky, sladké pečivo 
a podobne je potrebné predložiť zadávateľovi spolu s cenovou ponukou. Ďalšiu 
prípadnú úpravu cien vlastných výrobkov bude potrebné predložiť na schvalenie 
zadávateľovi  

Zabezpečenie  

Poskytujeme Možnosť bezodplatného užívania priestorov výdajní , ktoré sú v našom areáli podľa 
rozpisu v tabuľke č.1 
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 Možnosť bezodplatného užívania  gastro -technických zariadení v našich výdajniach 
podľa rozpisu v tabuľke č.1. Detailný zoznam poskytovaných zariadení zašleme 
prihláseným kandidátom na požiadanie. 
Náklady súvisiace s prevádzkou gastro-technických zariadení zabezpečuje dodávateľ 
(napr. chémia do umývačiek a konvektometov, filtre, čistiace prostriedky a pod.) 

 Bezodplatné zabezpečenie energii pre výdajne, ktoré sú v našom areáli (elektrina, 
teplo, voda) 

Požadujeme Skúsenosť s poskytovaním závodného (/podobného) stravovania v rozsahu 
minimálne 100 stravníkov / deň 

 Referencie v oblasti služieb závodného stravovania + čestné prehlásenie s 
možnosťou overenia referencie, t.j. uviesť názov právnickej osoby pre ktorú 
potenciálny dodávateľ už vykonával alebo vykonáva službu obdobnú predmetu 
tohto výberového konania.  
Zabezpečenie, že všetci zamestnanci dodávateľa budú mať vydaný platné 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (tzv. zdravotný preukaz) podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v znení 
neskorších predpisov. Zadávateľ  je oprávnený kedykoľvek vyžiadať uvedené 
potvrdenia . 
Uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 
s minimálnym poistným krytím vo výške 500 000,- Eur. Zadávateľ  je oprávnený 
kedykoľvek vyžiadať uvedené potvrdenia . 
 

Dodávateľ zabezpečuje Prevádzkovanie svojho objednávacieho systému jedla, ktorý bude kompatibilný s ID 
kartami našich zamestnancov  a s požadovaným výstupom – detaily na požiadanie 
upresníme. Objednávkový systém musí mať nové hardwarové komponenty 
(objednávacie terminály) 

 Dovybavenie bufetov (regály, chladničky na nápoje, pokladne, atď.) / Chladiace 
vitríny bezodplatne poskytuje zadávateľ  

 Drobný inventár ako hrnce, gastronádoby, taniere, poháre, príbory a pod. 

 Bezodplatný servis prenajatých gastro zariadení do maximálnej sumy 200€ za 
opravu jednotlivého zariadenia (časť zariadení je nových a má 24 mesačnú záruku, 
časť zariadení je bez záruky – zoznam zariadení so záručnou dobou zašleme na 
požiadanie) 

 Rozvoz a výdaj jedla v jednotlivých výdajniach zadávateľa podľa rozpisu 
v tabuľka/príloha č. 1 

 Likvidáciu potravinárskeho odpadu 
Separovanie ostatného odpadu v zmysle zákona o odpadoch 
Estetizáciu jednotlivých výdajní ako polep výdajných pultov, informačné tabule 
s jednotlivými menu a podobne. 

Externá kuchyňa Naša spoločnosť Mobis Slovakia nemá dostatočné priestory  a kapacitu na prípravu 
všetkého jedla. 

 Z tohto dôvodu musí byť  zo strany dodávateľa plne zabezpečená externá kuchyňa. 

 Dodávateľ teda zabezpečuje prípravu jedla v hlavnej miere v externej kuchyni, ktorú 
prevádzkuje na vlastné náklady 

 
 
 
Fakturácia,  
pokuty a penále 

Čiastočná príprava jedla je u nás možná cca 180 porcií (minútky / večere / obedy v 
sobotu) - nutná obhliadka našich priestorov a zariadení pre posúdenie. 
 
Za poskytnuté stravovanie vystaví dodávateľ najneskôr prvý pracovný deň po 
skončení kalendárneho mesiaca faktúru, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového 
dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení 
s dobou splatnosti 30 dní od vystavenia. 
V prípade, ak dodávateľ nedodá jedlo načas (t.j. v čase uvedenou v tabuľke 1.), 
zadávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny v daný deň 
objednaného jedla.  
V prípade, ak dodávateľ nezabezpečí stravovanie viac ako 1 deň, zadávateľ má 
právo odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
zodpovedajúcej mesačnej platbe za poskytnuté stravovanie.   
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Vyhlásenia zadávateľa Za účelom predídenia vzniku možných pochybností, zadávateľ podmienok 
výberového konania vyhlasuje, že tieto podmienky sa nepovažujú za verejný návrh 
na uzatvorenie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení. 

 
 
 
 
 
 
 
Iné informácie 

Zadávateľ vyhlasuje, že výber dodávateľa na základe predložených cenových ponúk 
je výlučne na jeho rozhodnutí.  Zadávateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o 
zabezpečení stravovania so žiadnym z dodávateľov, ktorí predložili zadávateľovi 
cenové ponuky podľa týchto podmienok. 
Zadávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť užší výber z predložených cenových 
ponúk.   

 
Predložením ponuky kandidát na dodávateľa potvrdzuje, že sa oboznámil 
s podmienkami tohoto výberového konania.   
 

  

Tabuľka/Príloha č 1 – podmienky a požiadavky podľa jednotlivých výdajní Mobis 

 

Podmienky a požiadavky podľa výdajne

Okruh Položka / Jedáleň 1. Module 2. Part Shop 3. CPP Poznámka / Spolu

Typ výdajne hlavná výdajňa výdajňa výroba výdajňa výroba nutná obhliadka

Dováranie možné ● X ● dováranie jedla (minútky)

obedy (po-pia) ● ● ● x

večere (po-pia) ● ● X X

obedy (sobota) ● (pravidelne) ● (iba ak prac. sobota) X X

obedy (po-pia) 300 140 120 560

večere (po-pia) 70 40 x 110

obedy pracovná sob. 160 50 x 210

obedy obyčajná sob. 80-130 x x 80-130

obedy (po-pia) hlavný čas 11:00 - 12:00

večere (po-pia) x

obedy (so) x x

Kuchyňa ● (konvektomat , 

sporák, dvoj-fritéza)
X ● (konvektomat , 

sporák, dvoj-fritéza)

regenerácia a dováranie 

jedál (minútky)

Umyváreň ● (3x umývačka) ● (1x umývačka) ● (1x umývačka) x

Výdajné pulty ● (4x) ● (3x) ● (3x) nutná obhliadka

Sklad ● X ● x

Šatňa ● X ● nutná obhliadka

Bufet ● chladiace vitríny X ● chladiace vitríny
dovybavenie bufetu 

zabezpečuje dodávateľ

Objednávací terminál 2 1 1

Vydávací terminál 3 1 2

Objednávací čas môže sa upraviť

Bufet prac.deň ● od 5:30 do 22:00 ● od 5:30 do 16:00 ● od 5:30 do 14:00 prevádzka part shop nové

Bufet prac.sobota ● od 5:30 do 14:00 x x x

Teplé raňajky ● x ● x

Stravovanie sa poskytuje v 3 firemných výdajniach:

Charakteristika

Zabezpečenie stravy

Priemerné počty 

vydaných jedál

Čas výdaja

10:45 - 12:45

19:00 - 20:00

10:45 - 12:30

kompatibilný systém 

zabezpečuje dodávateľ

 Vybavenie poskytované 

Mobisom 

 Objednávací systém 

(zabezpečuje dodávateľ) 
Aktuálne deň výdaja ráno do 7:30 hod

Bufet 


