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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Banská Štiavnica
IČO: 00320501
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: Eva Rákayová
Telefón: +421 456949634
Fax: +421 456911207
Email: msu@banskastiavnica.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok .
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mestský úrad Banská Štiavnica.
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok pre zamestnancov mestského úradu v Banskej
Štiavnici.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55300000-3
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo stravných lístkov počas platnosti zmluvy je cca 52 800 kusov stravných lístkov. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť počet kusov stravných lístkov podľa aktuálneho počtu zamestnancov, počtu
odpracovaných dní (chorobnosť zamestnancov, čerpanie dovoleniek a pod.) počas trvania zmluvy. Presné množstvá
stravných poukážok uvedie verejný obstarávateľ vo svojich záväzných mesačných objednávkach.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 132 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o VO. Uchádzač preukáže splnenie
podmienok predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o VO. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže
nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o VO predložením originálu alebo úradne overenej fotokópie potvrdenia
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania dokladu preukazujúceho
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spolu s doplňujúcimi čestnými vyhláseniami tak, by preukázal
splnenie postavenia podľa celého § 26 ods. 1 zákona o VO. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike postupuje pri
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III.1.2.

III.1.3.

preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 4. a 5. zákona o VO. Požadované doklady musia byť
predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a platnosti v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní a týchto súťažných podkladov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods.
3 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z.:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní obligatórne.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zák. č.25/2006 Z.z.:
Uchádzač predloží vyjadrenie alebo ekvivalentný doklad od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej
banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/ty o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky s uvedením, že
uchádzač nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a jeho bežný účet nie je
predmetom exekúcie.
K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené / podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie
uvedené potvrdenie/a resp., ekvivalentný/é doklad/y.
Doklady požadované podľa § 27 zák. č. 25/2006 Z. z. musia byť predložené ako originály, alebo ich úradne osvedčené
kópie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o VO: Verejný obstarávateľ
overuje finančnú spoľahlivosť uchádzača. Podmienky účasti, vzhľadom na rozsah a obsah predmetu zákazky na jeho
dôležitosť považuje verejný obstarávateľ za primerané a nediskriminačné.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží zoznam
poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutých služieb s
uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia a odberateľov, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012), ktorého predmetom sú
služby obdobné službám, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Za obdobné služby verejný obstarávateľ považuje
zabezpečovanie stravovania formou stravovacích poukážok. Referencie musia obsahovať:
- obchodné meno odberateľa s adresou sídla alebo miesta podnikania,
- zmluvnú cenu v EUR s DPH, resp. v Sk prepočítanú konverzným kurzom 30,126
- termín dodania (pre posúdenie, či boli vykonané za požadované obdobie),- kontakt na odberateľa, meno a telefónne
číslo zodpovednej osoby;
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti § 32 ods. 6 zákona:
Verejný obstarávateľ overuje, či je uchádzač technicky a odborne schopný a spôsobilý, či má dosť skúseností dodať
predmet zákazky v požadovanej kvalite. Podmienky účasti, vzhľadom na rozsah a obsah predmetu zákazky na jeho
dôležitosť a odbornú náročnosť, považuje verejný obstarávateľ za primerané a nediskriminačné.
Doklady požadované podľa § 28 zák. č. 25/2006 Z. z. musia byť predložené ako originály, alebo ich úradne osvedčené
kópie ku dňu predkladania ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
PLZ-ZSS-2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.10.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2013 10:00
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IV.2.4.

Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 28.10.2013 10:15
Miesto : Sídlo verejného obstarávateľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uvedená lehota sa týka otvárania časti ponúk s označením
"Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o VO. Verejné otváranie časti ponúk označenej
ako "Kritéria" sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona. Otváranie časti ponúk označených ako
"Ostatné" a časti ponúk označených ako "Kritéria" sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk časť Kritériá : Štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo osoby
zastupujúce uchádzačov a písomne poverené štatutárnym zástupcom uchádzača.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
VI.2.1 Odôvodnenie stanovených podmienok účasti podľa §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti
slúžiace na preukázanie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej
spôsobilosti verejný obstarávateľ stanovil z titulu preukázania a overenia potrebnej ekonomickej a finančnej situácie,
dostatočnej technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov ako potenciálnych zmluvných partnerov vo väzbe na
charakter, rozsah a špecifiká zákazky.
VI.2.2 Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať osobne alebo vyžiadať poštou v pracovných dňoch v čase od
8:00 do 14:00 h. na adrese uvedenej v bode I.1.
VI.2.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods.
1 alebo 2.
VI.2.4 Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
VI.2.5 Verejný obstarávateľ odporúča predložiť ponuku v jednom originálnom vyhotovení a jednej plne farebne
naskenovanej kópii v digitálnej forme (napr. PDF, TIFF, JPEG) na nosiči CD/DVD. Verejný obstarávateľ odporúča
záujemcom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí. Súčasne odporúča každú stránku
podpísať osobou oprávnenou konať v mene záujemcu a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami
bez kombinácie s abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných
uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
VI.2.6 Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je jazyk slovenský.
VI.2.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať
finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu.
VI.2.8 Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po overení procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov.
VI.2.9 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení.
Dátum odoslania tejto výzvy
06.10.2013
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