MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 B r a t i s l a v a

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
00 603 520
20 20 91 91 64
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Dana Čahojová, starostka

2. Názov predmetu zákazky:
„Príprava a rozvoz stravy“
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 101 000,- €
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je príprava stravy a jej následný rozvoz do domácností stravníkov / dôchodcov /
klientov terénnej sociálnej služby jedáleň na území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
4.1 Prípraviť denne teplú varenú stravu (obed) pre klientov sociálnej služby v Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.
4.2 Zabezpečiť denne rozvoz a donášku, v obedároch, ktoré poskytne mestská časť, do domácností
klientov v čase od 10,30 do 14,00 hod., na adresy stravníkov v mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves.
4.3 Dodávateľ zabezpečí auto a šoféra na trase dlhej 25 – 30 km s 33 – 50 zastávkami a zamestnanec
Miestneho úradu zabezpečí donášku do vchodov.
4.4 Poskytovanie služieb bude denne v pracovných dňoch (pondelok až piatok) počas celého trvania
zmluvy, okrem štátom uznaných sviatkov, ak budú vychádzať na pondelok až piatok a dni
pracovného voľna a pokoja.
4.5 Predpokladaný počet jedál je priemerne 70-100 porcií na pracovný deň. Počet objednaných porcií
bude špecifikovaný písomnou objednávkou vždy v predchádzajúci týždeň. Predpokladaný počet
porcií je 25 100 ks/rok.
4.6 Požadujeme možnosť výberu obeda minimálne z troch jedál, z toho jedno diétne – diabetická
alebo bezlepková strava a dve racionálne, v zložení: polievka, druhé jedlo, vhodná príloha,
obloha, chlieb podľa druhu obeda. Gramáž stravy na základe noriem pre dospelého človeka.
4.7 Jedálny lístok musí byť zostavovaný tak, aby strava bola pestrá (jedlá sa nebudú opakovať
v rozmedzí dvoch týždňov) a spĺňala všetky diabetické, energetické a výživové hodnoty.

4.8 Uchádzač zašle vopred týždenný jedálny lístok. Následne bude jedálny lístok vždy v utorok
distribuovaný klientom sociálnej služby, na základe ktorého si klient jedlo objedná.
4.9 Technologické postupy prípravy stravy musia zodpovedať štandardom tak, aby zostala zachovaná
výživová hodnota poskytovanej stravy.
4.10 Dodávateľ zašle po ukončení kalendárneho mesiaca faktúru za dodanú stravu a za rozvoz stravy,
na základe podkladov odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami.
Ďalšie podmienky:
Pri rozvoze stravy je potrebné vytvoriť miesto v dopravnom prostriedku pre pracovníka/kov miestneho
úradu, ktorí majú zverené kľúče od vchodov klientov služby a budú sa podieľať na roznášaní obedárov
do domácností klientov. Pracovníci dodávateľa nebudú vstupovať do bytových ani nebytových
priestorov klientov. Donášku ku dverám zabezpečí zamestnanec MiÚ Bratislava-Karlova Ves.
5. Obhliadka
Neuplatňuje sa
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Názov:
Adresa:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Tel.:
E-mail:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Karlova Ves, 841 04 Bratislava 4
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Mgr. Viera Kaštílová Tonková
02/707 11 172
viera.kastilova@karlovaves.sk

7. Lehota dodania predmetu zákazky:
Od 1.1.2020 do 31.12.2020.
8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:
Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné.
9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto
ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

10. Podmienky financovania:
Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu za službu sa
verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo
dňa jej doručenia. Faktúry vystavené dodávateľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný
obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry
začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné
zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude dodací list / protokol preukazujúci odovzdanie predmetu
zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými
osobami verejného obstarávateľa a dodávateľa.
11. Typ zmluvy: Rámcová zmluva
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom
alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
12. Požadované doklady
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. l
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej
podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť:



Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2
Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie,
číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu

13. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej spôsobilosti:
Neuplatňuje sa
14. Obsah cenovej ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v
slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:




Návrh na plnenie kritérií - príloha č. 1 + cenový rozpočet
Čestné vyhlásenie – príloha č. 2
Súhlas so znením zmluvy – Príloha č. 3

15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne v lehote najneskôr do 11.12.2019 do 11:00 hod. do
podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na adresu: Námestie sv. Františka

č. 8, 842 62 Bratislava 4 v zalepenej obálke s označením: „Príprava a rozvoz stravy“- cenová
ponuka – NEOTVÁRAŤ“
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:




kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR
s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH),
úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky
bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia,
splnenie podmienky na požadované doklady bude vyhodnocované iba u úspešného uchádzača.

17. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:
Neuplatňujú sa
18. Vylúčenie uchádzača
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku
z procesu obstarávania, ak :
 Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
 uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,
 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,
 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou
časťou Bratislava -Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
 Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.
 Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia
o úspešnosti ponuky predložiť:
 5 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum);

20. Použitie elektronickej aukcie: Nie
21. Doplňujúce informácie:
Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. Zároveň oznamujeme
uchádzačom, že v súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietku
proti zákazkám s nízkou hodnotou.
22. Dôvody zrušenia obstarávania:






nebola predložená žiadna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,
zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.

V Bratislave, dňa 3.12.2019

Dana Čahojová v.r.
starostka

