Výzva na predkladanie ponúk
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
ZADÁVANÁ POSTUPOM PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY
NEPRIORITNÉ SLUŽBY

V zmysle § 25 ods. 1 a 2 a následne podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ uverejňuje výzvu na
predkladanie ponúk – nadlimitná zákazka zadávaná postupom podprahovej zákazky na obstaranie neprioritnej
služby.
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
IČO:
Adresa:
Obec (mesto):
PSČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
397 474
Komenského 73
Košice
041 81
Ing. Darina Chriašteľová, Ing. Miroslav Bartko
0905 907 437, 0905 907 438
chriastelova@uvm.sk, bartko@uvm.sk,

2. Predmet zákazky
Zákazka na poskytovanie služieb.
3. Názov predmetu zákazky
Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie a nie je prípustné ani rozdelenie prenájmu
5. Predpokladaná hodnota zákazky
cca 740 000,- € bez DPH
6. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov a študentov
Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach na 48 mesiacov v stravovacích zariadeniach verejného obstarávateľa t.j. v
jedálni na študentskom domove a vo výdajni jedál v areáli na Komenského ul. Pričom pod zabezpečením
stravovania sa rozumie zabezpečenie stravovania prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má
oprávnenie poskytovať stravovacie služby a ktorá si za týmto účelom prenájme priestory na prípravu a výdaj
stravy. Predpokladaný počet obedov je cca 290 denne.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny nominálnej hodnoty hlavného jedla v závislosti od zmien a
doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Stravovacie zariadenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8. Kategória služby (podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
17 Hotelové a reštauračné služby
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 55520000-1 Služby hromadného stravovania

10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladaný počet obedov je cca 290 denne.
11. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
12. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
48 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy, alebo do vyčerpania limitu 740 000,- EUR bez DPH.
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú: Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na
základe faktúry.
14. Podmienky účasti záujemcov:
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa §26 zákona o verejnom obstarávaní Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) – g) zákona č. 25/2006 Z. z. a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v bodoch 1.1 až
1.6:
1.1 Výpis (výpisy) z registra trestov alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný príslušným súdom alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol
uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin:
korupcie, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
egalizácie príjmu z trestnej činnosti, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním.
1.1.1

fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je
vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných
predpisov,

1.1.2

právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady
vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osoby, ktoré sú
štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača),

1.2

Potvrdenie (potvrdenia) príslušného súdu alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný príslušným
súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol
proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

1.3

Potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov sociálneho
poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky
poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.4

Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní), v ktorej je uchádzač
vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky
poistného, ktoré sa vymáhajú

1.5

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.6

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

1.7

Uchádzač môže doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 nahradiť predložením overenej kópie platného
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní.

1.8

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bodoch 1.1 až 1.7 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich uchádzač nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.9

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za každého člena skupiny dodávateľov
osobitne.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa §27 zákona o verejnom obstarávaní –
finančné a ekonomické postavenie
Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické
postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením týchto
dokladov:
2.1 § 27 ods. 1 písm. a):
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky a musí obsahovať potvrdenie o tom:
- že uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete; ak uchádzač bol
v takomto debete, neplní podmienku účasti a bude z verejnej súťaže vylúčený,
- že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie banky nesmie byť staršie 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na prekladanie
ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia.
2.2 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že v iných bankách nemá záväzky
2.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa §28 zákona o verejnom obstarávaní –
Technická spôsobilosť
Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť
na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný technicky
a odborne spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je
požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný technicky a odborne spôsobilý riadne plniť takúto
zmluvu. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača skúsenosti so stravovacími službami v školských
resp. závodných jedálni. Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní preukáže uchádzač predložením týchto dokladov:
3.1. § 28 ods.1 písm. g)
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytovanie
služby.
3.2 .Ďalšie doklady: Príloha č. 2 - vyhlásenia uchádzača: - že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže, - všetky
vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, - je dôkladne
oboznámený s celým obsahom súťažných podkladoch a súhlasí s týmito súťažnými podkladmi vrátane ich
príloh, - v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky, - nie je subdodávateľom
iného účastníka alebo členom inej skupiny, ktorá predkladá návrh.
3.3 Vyhlásenie uchádzača, že predmetnú službu zabezpečí v plnom rozsahu s bezúhonnými osobami, ktoré
budú dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri poskytovaní služby podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
3.

Ďalšie doklady
4. 1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo účasti len uchádzačom, ktorí majú štatút
chránenej dielne – chráneného pracoviska. Uchádzač o tejto skutočnosti predloží doklad
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v originály, resp. v úradne overenej kópii.
4.2 Vzorový jedálny lístok na jeden týždeň podľa požiadaviek v časti C súťažných podkladov.
4.3 Všetky prílohy podľa časti G súťažných podkladov.

príslušného

15. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.
16. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená od uverejnenia výzvy do:
28.3.2011 čas: do 14:00 hod. , len v pracovnom čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.
17. Úhrada za súťažné podklady:
Nie
18. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 18.4.2011 čas: do 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
alebo osobne do podateľni Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 18.4.2011 o 14:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, pav. 9, I. poschodie,
miestnosť č 2 .
20. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Kritérium č. 1:
- Najvyššia celková hmotnosť suroviny pred tepelnou úpravou v jednej porcii, v súčte za hydinové,
bravčové, hovädzie a rybie mäso.
Kritérium č. 2:
- Najvyššia celková hmotnosť suroviny pred tepelnou úpravou v jednej porcii, v súčte za zemiaky, knedľu
parenú, cestovinovú prílohu, ryžu.
21.Lehota viazanosti ponúk:
31.7.2011
Výzva zverejnená na verejne prístupnom mieste na webovej stránke Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach www.uvm.sk od 21.3.2011
Dňa, 21.3.2011
Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor

