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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mestské divadlo

Ulica:

Horný val 1/3, 01001, Žilina

IČO:

30229839

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

0417063110

Kontaktná osoba:

Mgr. Lenka Matúsová

E-mail:

produkcia@divadlozilina.eu

Tel.:

0911962999

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného
obstarávateľa, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona
č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane nefajčiarov), vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s
podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa ponúkaného obedového menu alebo podľa vlastného výberu z
jedálneho a nápojového lístka najmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach, s celoročnou prevádzkou počas pracovného
týždňa vo vymedzenom čase podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách, v súlade s nasledovne uvedenou špecifikáciou predmetu zákazky.

Predpokladaný počet dodaných stravovacích poukážok: cca 12 250 ks
Nominálna hodnota stravovacích poukážok závisí výlučne od rozpočtových a finančných možností verejného obstarávateľa a platnej legislatívy. Jej konkrétna výška bude dohodnutá v jednotlivých objednávkach. Aktuálna nominálna hodnota stravovacej poukážky
verejného obstarávateľa je 4,20 eur. Verejný obstarávateľ požaduje platnosť stravovacích poukážok na území Slovenskej republiky, najmä mesto Žilina a katastrálne
územia mesta Žilina(Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota), vymedzené časti v čase od 11.30 hod. do 13.00 hod.
TERMÍN PLNENIA: Termín dodania stravovacích poukážok je spravidla jedenkrát mesačne v lehote najneskôr do dvoch
pracovných dní od doručenia záväznej objednávky zo strany odberateľa, doručená fyzicky a/alebo faxom a/alebo zoskenovaná mejlom. Odberateľ môže podľa potreby objednať stravovacie poukážky aj v iných intervaloch.
Ostatné náležitosti potrebné pre vystavenie faktúry budú uvedené v jednotlivých objednávkach.
Verejný obstarávateľ požaduje určiť cenu stravného lístka nasledovným spôsobom:
a) pri dodávateľovi, ktorý je platcom DPH:

CS = (NmH x % MP) + NmH + (NmH x MP

b) pri dodávateľovi, ktorý nie je platcom DPH:

x DPH)

CS = (NmH x % MP) + NmH

Vysvetlivky:
CS – cena stravovacej poukážky
NmH – nominálna hodnota stravovacej poukážky (v súčasnosti 4,20 €)
% MP – percentuálny sprostredkovateľský (manipulačný) poplatok určený z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky DPH – percentuálna sadzba DPH
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,
zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o zabezpečení služieb stravovania, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať. Súčasťou cenovej ponuky je uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy (príloha č. 1).
Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti:
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo
verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky :
• Uchádzač musí mať uzavreté zmluvy s minimálnym počtom 90 stravovacích zariadení rýchleho občerstvenia, reštaurácií a pod. (ďalej
len „zmluvné stravovacie zariadenie“), ktoré poskytujú služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním jedál (polievky, hlavného
jedla) a nápojov, na základe ktorých sa umožňuje platba za konzumovanie jedál a nápojov formou stravovacích poukážok v
katastrálnych územiach mesta Žilina (Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov Trnové, Vranie,
Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota).
• Zmluvné stravovacie zariadenia musia byť podložené aktuálnym zoznamom, v ktorom uchádzač/záujemca uvedie: názov a adresu
sídla prevádzky, telefónny kontakt, kontaktnú osobu. Zoznam bude tvoriť samostatnú prílohu ponuky.
• Uchádzač musí mať uzavreté zmluvy s minimálnym počtom 5 obchodných reťazcov.
• Zmluvné obchodné reťazce musia byť podložené aktuálnym zoznamom, v ktorom uchádzač/záujemca uvedie: názov a adresu sídla
prevádzky, telefónny kontakt, kontaktnú osobu. Zoznam bude tvoriť samostatnú prílohu ponuky.
• Stravovacia poukážka musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu. Musí byť na nej zreteľne vyznačená nominálna
hodnota, kalendárny rok s vyznačením doby platnosti, opatrená číselným alebo čiarovým kódom.
• Stravovacie poukážky budú dodávané v takej nominálnej hodnote, ako bude dohodnuté v jednotlivej objednávke. Verejný
• Stravovacie poukážky budú dodávané v takej nominálnej hodnote, ako bude dohodnuté v jednotlivej objednávke. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo nominálnu hodnotu počas platnosti tejto zmluvy meniť.
• Stravovacie poukážky budú dodávané kuriérom.
• Zmluvné stravovacie zariadenia uchádzača musia umožniť odoberať stravu v cene rovnajúcej sa nominálnej hodnote vyznačenej na
poukážke. V prípade, že si zamestnanec odberateľa vyberie v stravovacích zariadeniach z jedálneho lístka jedlo, ktorého cena bude
vyššia ako je nominálna hodnota vyznačená na stravovacej poukážke, je povinný uhradiť rozdiel medzi nominálnou hodnotou
stravovacej poukážky a cenou konzumovaného jedla v hotovosti. Ak zamestnanec odberateľa neodoberie stravu v plnej nominálnej
hodnote stravovacej poukážky, stravovacie zariadenie mu je povinné ponúknuť vhodný sortiment doplnkových jedál a nealkoholických
nápojov.
• Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný
predmet zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 53 500 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 15.09.2021 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte
do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky
náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve, t. z. Zmluvu viď príloha č. 2. Lehota plnenia je 12 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
Mestské divadlo Žilina, Horný Val 3, 010 01 Žilina

12. Obsah ponuky
1)
2)
3)
4)

Krycí list ponuky
Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky
Podpísaný Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1)
Podpísaný návrh zmluvy (Príloha č. 2)

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania
zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom
obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne
zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 6 alebo ponuka doručená iným spôsobom ako určil verejný obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Mgr. Katarína Zahradníková
0917990119
Mestské divadlo

