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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb
Ľadoveň, Martin“
- 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:

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň

Ulica:

J. Mazúra 5211/34, 03601, Martin

IČO:

00651435

Kontaktná osoba:

Ing. Sláva Malinová

E-mail:

ddmt@vuczilina.sk

Tel.:

0434383015, 0915 603 222

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb v rozsahu: príprava celodennej racionálnej a v prípade potreby aj diabetickej,
bezlaktózovej, bezlepkovej a šetriacej stravy vrátane jej dopravy do budovy objektu zariadenia: Centrum sociálnych služieb
Ľadoveň, Martin (ďalej len CSS Ľadoveň), na dobu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zameranie stravy: racionálna, šetriaca, diabetická, bezlaktózová, bezlepková.

Strava musí byť biologicky plnohodnotná, kaloricky vyvážená, prispôsobená a vhodná pre geriatrických prijímateľov sociálnych
služieb v CSS Ľadoveň, Martin.

Typ zákazky: služby
Typ zákazky: Služby
CPV:

55520000-1 Služby hromadného stravovania
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
55521100-9 Rozvoz stravy
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 (nie je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní).
Upozornenie: Podľa § 11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu 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 požiadaviek pre uchádzača.

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

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 16.10.2020 , 08:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Príprava celodennej stravy
vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V
elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. 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.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň , J. Mazúra 5211/34, 036 01 Martin

12. Obsah ponuky
a) Príloha č. 1 – prepočet ceny stravného - cenová ponuka vrátane všetkých nákladov (viď príloha č.3 k Výzve)
b) Zmluva s diétnou sestrou (resp. lekárom) spolu s dokladom preukazujúcim odbornú spôsobilosť pre diétnu sestru (lekára), ktorá
bude zostavovať jedálny lístok tak, aby bola zabezpečená min. výživová (energetická a biologická) hodnota poskytovanej stravy v
nadväznosti na požiadavky stravovanej osoby v zmysle platnej legislatívy – notársky overená kópia (príloha č. 2).
c) zmluva so spoločnosťou o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 – notársky overená kópia

c) zmluva so spoločnosťou o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 – notársky overená kópia
(príloha č. 3),
d) čestné vyhlásenie – možnosť kontroly priestorov úspešného uchádzača verejným obstarávateľom na požiadanie – (príloha č. 4),
e) údaje o osobách, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi - ako
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti na poskytovanie služieb viažucich sa k predmetu zákazky. Uchádzač predloží doklad o
zmluvnom vzťahu – notársky overená kópia (príloha č. 5),
f) Rozhodnutie RÚVZ, príp. príslušného orgánu -schválenie prípravy dietetickej stravy, ktorej súčasťou je vydávanie jedál do
prenosných obedárov a termo- nádob v prevádzke uchádzača (Aktuálne rozhodnutie RÚVZ o povolení uvedenia zariadenia do
prevádzky, schválenie Prevádzkového poriadku pre stravovaciu časť...)- notársky overená kópia (príloha č. 6).
g) Zoznam 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. – (príloha č. 7).
h) Doplnený a podpísaný Návrh zmluvy vo formáte pdf.

13. Doplnujuce informacie
1. Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania
finančného limitu, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Trvanie zmluvy: 1.11.2020 do 31.10.2021.
2. Preddavky ani zálohové platby sa nebudú poskytovať. Vlastné platby sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného styku
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bolo stravovanie zabezpečené. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
3. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov objednávateľa.
4. Uchádzač predloží cenovú ponuku v EUR do tabuľky Prepočet ceny stravného 2020 v čiastkových cenách za: raňajky, desiatu, obed,
olovrant, večeru a 2. večeru. Cena stravnej jednotky bude vrátane dovozu stravy do CSS Ľadoveň, vrátane režijných nákladov,
nákladov na suroviny, prípravu stravy a ostatných nákladov. Súčasťou jednotkových cien budú aj náklady na likvidáciu kuchynského
biologického odpadu, ktorého odvoz 3x denne zabezpečí úspešný uchádzač. Cena stravnej jednotky bude jednotná pre racionálnu
stravu aj všetky typy diét.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
6. Výsledok z prieskumu trhu nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu.
7. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzatvorená najneskôr 28.10.2020

S pozdravom
Ing. Sláva Malinová
0434383015, 0915 603 222
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, ekonomická pracovníčka

Prílohy:
Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 19/2020/Lad
Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie
Príloha č.3 Prepočet ceny stravného 2020
Príloha č.2 - Návhr Zmluvy o poskytovaní služieb stravovania 2020
Príloha č.1- Špecifikácia požiadaviek pre uchádzača

Príloha č.1- Špecifikácia požiadaviek pre uchádzača

