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Sp.č.:    1031/2016  
Ev.č.:    5328/2016 

                         
 Košice 29.11.2016 

 
Prieskum trhu - Výzva na predloženie cenovej ponuky 

  
Verejné obstarávanie pre zákazku s nízkou hodnotou do 200.000,-€  - §5 ods.3 písm. e)  

príloha č.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
    Názov:                            Mestská časť Košice – Nad jazerom 
    Sídlo:                              Poludníková 7, 040 12  Košice 
    IČO:                               00691038  
    Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Ivica Krausová 
    Telefón:   055/3027733                                                  
    E-mail:     ivica.krausova@jazerokosice.sk 
                                                     
    Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Jana Janotková 
    Telefón:   055/3027721                                                                                 
    E-mail:     jana.janotkova@jazerokosice.sk                                                                          
                                  
2. Predmet zákazky  
    2.1. Názov zákazky:  Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných lístkov      
2.2. Druh zákazky:  zákazka s nízkou hodnotou do 200.000,-€  -§5 ods.3 písm. e) príloha č1 
    2.3. Typ zmluvy: Zmluva o zabezpečení stravovania  
    2.4. Platnosť zmluvy: 1.1.2017 - 31.12.2017 
    2.5.CPV - 55520000-1- Služby  hromadného stravovania       
 
3. Miesto a termín realizácie zákazky 
    3.1. Miesto plnenia zákazky:  

           Miestom  poskytnutia služby  bude: 
- v stravovacom zariadení úspešného uchádzača , ktoré je situované  v Mestskej časti   
     Košice - Nad jazerom, nefajčiarská miestnosť s minimálne 55 miestami na sedenie   
     a 
- v  miestach  určených  budúcim  objednávateľom   pre   rozvoz  -  donášku  stravy pre  
     stravníkov v  Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

            
    3.2. Termín realizácie predmetu zákazky:  
            -  od 1.1.2017 do 31.12.2017  
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 4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

    4.1  Predmetom zákazky je: 
a)  príprava, výdaj a podávanie  teplého hlavného jedla (obeda) v stravovacom zariadení 
( jedálni) uchádzača  ktoré je situované v  Mestskej časti Košice – Nad jazerom, 
b)  rozvoz - donáška teplého hlavného jedla (obeda)  podľa určenia verejného obstarávateľa, 
budúceho kupujúceho na miesta (adresy) stravníkov v Mestskej časti Košice - Nad jazerom 
 
 
Predmetom tejto zákazky je príprava, výdaj a rozvoz - donáška do domácností stravy, teplého 
hlavného jedla – obeda  pre dôchodcov (stravníkov)- obyvateľov mestskej časti Košice - Nad 
jazerom v zložení podľa spôsobu určenia ceny ( bod 13 tejto výzvy ) takto: 

a) Príprava, výdaj a podávanie stravy s možnosťou jej konzumácie - stolovania v 
stravovacom zariadení, uchádzača, budúceho dodávateľa,  ktoré bude situované v 
mestskej časti Košice - Nad jazerom, 

b) Uchádzač, budúci dodávateľ zabezpečí rozvoz - donášku obedov pre stravníkov-
hendikepovaných dôchodcov do domácností na adresy v mestskej časti Košice - Nad 
jazerom podľa upresnenia verejným obstarávateľom, budúcim objednávateľom  

c) poskytovanie služieb uvedených v bode a) a b) bude uchádzač, budúci dodávateľ 
poskytovať týždenne v pondelok až piatok počas celého kalendárneho roka okrem 
štátom uznaných sviatkov ak budú vychádzať na uvedené dni a dní pracovného voľna 
a pokoja. 

1.   Verejný   obstarávateľ   požaduje   možnosť   výberu  obeda    minimálne   z   troch  
druhov jedál v  zložení: 

      polievka, druhé jedlo, vhodná príloha, obloha a chlieb podľa druhu obeda a  nealkoholický 
nápoj. 

2.   Výdaj obeda bude zabezpečovaný budúcim dodávateľom : 
      - od pondelka do piatku  v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. v jedálni budúceho 
dodávateľa  

 - od pondelka do piatku rozvoz - donášku stravy pre hendikepovaných dôchodcov v čase 
od 11:30 do 13:00 hod.  

3.   Vytlačenie a distribúciu stravných lístkov zabezpečuje budúci dodávateľ obedov . 
4.   Predaj stravných lístkov pre dôchodcov bude realizovaný verejným obstarávateľom.  
5.   Predpokladaný počet vydávaných obedov denne: cca 93 
      z toho: 
      - pre rozvoz - donášku                                          : cca 40 

- pre stravníkov priamo v jedálni dodávateľa.     : cca 53 
6. Budúci dodávateľ obedov zverejní týždenný jedálny lístok min. 2 dni vopred na dobre  

viditeľnom mieste ( vývesnej tabuli ) v priestoroch stravovacieho zariadenia. Pre 
hendikepovaných dôchodcov doručí jedálny lístok v hore uvedenom čase na adresy na 
ktoré bude zabezpečovať donášku stravy.  
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5. Predpokladaná max. hodnota zákazky: je  2,29 €/ks bez DPH, 2,748 €/ks s DPH za  
    stravný lístok 
     - finančný limit-  § 5ods.3 písm. e)príloha č.1 zákona č. 343/2015 Z.z. 
     
6. Predkladanie cenových ponúk 
    6.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 
    6.2. Cenová   ponuka   predmetu zákazky bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady  
           budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže, na celý predmet zákazky 
    6.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 5.12.2016 do 13:00 hod. 
    6.4.Cenové    ponuky    sa    doručujú   v listinnej podobe   v uzatvorených  obálkach, 
           s adresou uchádzača, označujú sa  názvom zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ. 

 6.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové  ponuky doručiť: MČ Košice - Nad jazerom,     
Poludníková 7,    040 12  Košice, prostredníctvom   doporučenej poštovej    zásielky, 
rozhodujúci    je    dátum podania zásielky na poštovom úrade, alebo v prípade osobného 
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do  podateľne MČ Košice - Nad jazerom. 

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 
    
7. Lehota viazanosti ponuky 
    7.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do  
            31.12.2017 
           Účasťou v tejto súťaži uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve na    
           predloženie ponuky a následne stanovenými v zmluve.                          
 
 
8. Podmienky financovania predmetu zákazky 
    8.1. Predmet   zákazky   bude   financovaný      z    rozpočtu    verejného    obstarávateľa     
           formou bezhotovostného platobného styku. 
    8.2. Zálohy nebudú poskytované. 
    8.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená najneskôr do 14 dní po uskutočnení služby. 
           Doba splatnosti faktúr bude minimálne 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
            
 
9. Podmienky účasti uchádzačov 
      9.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku  v € (eurách) bez  DPH za  predmet zákazky  viď 
Príloha č. 1  tejto výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady 
budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže. 
 
10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 
      10.1. Kritériom pre určenie úspešného uchádzača/víťaza (budúceho zhotoviteľa) tejto 
verejnej súťaže je najnižšia cena  v € bez DPH za 1 ks stravného lístka. 
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    Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za stravný lístok v súlade s týmito 
súťažnými podkladmi a zmluvou v nej uvedenou sa stane víťazom tejto verejnej súťaže.  
 
    Ak  budú  mať  dvaja  alebo  viacerí  uchádzači rovnakú hodnotu danej ponuky, verejný 
obstarávateľ (budúci objednávateľ) následne týchto vyzve na predloženie novej cenovej 
ponuky, ktorá bude rovná alebo nižšia pôvodnej nimi zaslanej ponuke a vyhradzuje si právo 
určiť  ich poradie podľa  ich nových cenových ponúk v zmysle tohto bodu  súťažných 
podkladov. Doručenie novej ponuky bude formou a spôsobom  predloženia ponuky podľa 
bodu 6 a bude do 14:00 hodiny desiateho pracovného dňa odo dňa odoslania výzvy verejným 
obstarávateľom. Pokiaľ nebude nová cenová ponuka doručená v stanovenom termíne, bude 
v následnom vyhodnotení hodnotená pôvodne predložená ponuka. 
 
 Informovanie uchádzačov o výsledku verejnej súťaže: 

  
     Úspešnému uchádzačovi bude výsledok tohto verejného obstarávania oznámený najneskôr 
do 9.12.2016. 
 
      V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu do 10 dní odo dňa jej 
doručenia má verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil 
na ďalšom mieste. 
 
      V prípade, že predložené ponuky nenapĺňajú potreby verejného obstarávateľa má tento 
právo túto súťaž zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov najneskôr do termínu viazanosti 
ponúk.  
     Po termíne viazanosti ponúk ostatní uchádzači sú považovaní za neúspešných. 
 
11. Obsah ponuky 
      11.1.  Ponuka musí obsahovať: 

    -  doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať služby uvedené v         
       predmete tohto  verejného obstarávania nie starší ako 3 mesiace k termínu ponuky 
 
    -  potvrdenie  príslušného súdu, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku ( možnosť doložiť v prípade úspešnosti 
do podpísania zmluvy ) 
 

           - technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača, ktorý v ponuke predloží : 
 
         Návrh  druhov jedál - obedov z ktorých bude uchádzač štandardne zostavovať jedálny 
lístok v rozsahu   údajov   ako  je   uvedené   v   Prílohe  č. 2  k Návrhu zmluvy  
                -  ponuku uchádzača - Príloha č: 1 výzvy 
 

    -  identifikačné údaje uchádzača 
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    - podpísanú a doplnenú zmluvu v 4 vyhotoveniach podľa Prílohy č.2 výzvy 
podpísanú zhotoviteľom ( V zmluve neuvádzať: Príloha č.2 k výzve SP.č. 1031/2016 ) 
 

Požadované doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky! 
 

 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
      12.1. Všetky   výdavky    spojené  s   prípravou,   predložením   dokladov  a   predložením   
                cenovej   ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému  
                obstarávateľovi.  
      12.2. V prípade navýšenia alebo zníženia počtu stravníkov počas roka 2017 sa hodnota  
                stravného lístka nezmení. 
               Dodávateľ dodá počet lístkov, pripraví a vydá  daný počet obedov pre stravníkov  
                 
 
13. SPÔSOB  URČENIA  CENY 
 
1.   Navrhovaná cena na predmet zákazky musí byt' stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z.  o cenách, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
č. 18/1996 Z. z.  
 
2 .   Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách  na dve desatinné miesta a bude uvedená  
       v zložení: 
         a)  ak je uchádzač platiteľom DPH 
               Navrhovaná zmluvná cena bez DPH        :                       € 
               DPH  v %                                               :                     €                          
               Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH  :                       €     
           b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie  
               Navrhovanú  cenu celkom                     :                      €        
               Zároveň na túto skutočnosť v ponuke upozorní! 
 
3.   Navrhovaná cena bude za jedlo 1 ( jednu ) stravnú jednotku v zložení - pri skladbe obeda : 

- polievka  0,35 l 
- hlavné jedlo mäsité obsahuje 120 g netučného mäsa v surovom stave 

alebo hlavné jedlo bezmäsité, múčne, zeleninový tanier ako hlavné jedlo o váhe 350g, 
- príloha – zemiaky 300g, ryža 190g, halušky 225g, cestoviny 225g, knedľa parená 

kysnutá 130g,  
- chlieb 20 g, 
- šalát, kompót o hmotnosti 150g, resp. 1 ks ovocie, alebo múčnik 
- nealkoholický nápoj 0,2 l 

      Cenou sa rozumie cena bez  rozvozu - donášky obeda!  
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    Štruktúra denného jedálneho menu : 

a) jedlo mäsité a polievka 
b) jedlo podľa výberu budúceho dodávateľa a polievka 
c) jedlo bezmäsité podľa výberu budúceho dodávateľa a polievka 

 
  
13. Prílohy 
      - Príloha č.1 k výzve, Sp.č. 1031/2016: Ponuka uchádzača 
      - Príloha č.2 k výzve, Sp.č. 1031/2016: Návrh zmluvy      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová  
                                                                                                                    starostka       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


