Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48,011 09 , Žilina, IČO:
37808427
Č.s.: 0427

/2019

Žilina 16.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Príprava celodennej stravy vrátane jej
dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48,011 09 , Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Ing. Helena Kučková

E-mail:

Helena.Kuckova@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421415032414

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb v rozsahu: príprava celodennej
racionálnej a v prípade potreby aj diabetickej a šetriacej stravy vrátane jej dopravy
do budovy objektu zariadenia: Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin (ďalej len
CSS Ľadoveň), na dobu jedného roku od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Zameranie stravy: racionálna, šetriaca, diabetická.
Strava musí byť biologicky plnohodnotná, kaloricky vyvážená, prispôsobená a vhodná
pre geriatrických prijímateľov sociálnej služby v CSS Ľadoveň, Martin.
Typ zákazky: Služby
CPV: 55520000-1 Služby hromadného stravovania
55521200-0 Donáška stravy

3. Podmienky účasti
I. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti osobného postavenia 1. podľa § 32
ods.1, písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej „ZoVO“) odkazom
na verejne prístupné webové portály (verejne prístupné informačné systémy verejnej
správy), 2. podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZoVO doloženým čestným vyhlásením alebo
odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom UVO. Upozornenie: Podľa §
11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora (vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
https://rpvs.gov.sk/rpvs/ ) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
II. Uchádzač preukáže splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti: zoznamom dodávok poskytnutých služieb rovnakého alebo typovo podobného
uskutočnenia služby ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, v
minimálnom súhrnnom objeme 100 000 Eur bez DPH.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia a požiadavky na predmetu obstarávania.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 199 999 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na
predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky
Ing. Vladimír Mišík
, 03802 Dražkovce
vl.misik@gmail.com
Ing. Vladimír Mišík
, 03802 Dražkovce
Vladimír Mišík
vmisik064@gmail.com
Ing. Vladimír Mišík
, 03802 Dražkovce
Vladimír Mišík
yyvuska@gmail.com

SERVIS gastro, s. r. o.
Ulica priemyselná, 038 52 Sučany
joklova.veronika@gmail.com
SERVIS gastro, s. r. o.
Ulica priemyselná, 038 52 Sučany
Katarína Masárová
masarova.katarina@gmail.com
TRADIMEX spol. s r.o.
Zvolenská cesta, 974 44 Banská Bystrica
kalusova.elena@tradimex.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na
plnenie kritérií
Ing. Vladimír Mišík
03802 Dražkovce
Vladimír Mišík
vmisik064@gmail.com


Cenová ponuka: 235 741,02 € s DPH za celý predmet zákazky

SERVIS gastro, s. r. o.
Ulica priemyselná, 038 52 Sučany
Katarína Masárová
masarova.katarina@gmail.com


Cenová ponuka: 236 958,00 € s DPH za celý predmet zákazky

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný
uchádzač.
Ing. Vladimír Mišík
03802 Dražkovce
Vladimír Mišík
vmisik064@gmail.com


Cenová ponuka: 235 741,02 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
- Uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP
posudzujúci ponuky
Ing. Helena Kučková , Ing. Monika Blaščíková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Helena Kučková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval
nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom
záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje
získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem
zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Ing. Monika Blaščíková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval
nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom
záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje
získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem
zachovávať mlčanlivosť.
Ing. Helena Kučková,
Žilinský samosprávny kraj
+421415032414
Ing. Monika Blaščíková,
Žilinský samosprávny kraj
+421415032414

