VÝZVA
na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

„Poskytovanie stravovania v Jedálni pre dôchodcov“
(Služby – príloha č. 1 ZVO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
Sídlo:
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00691046
DIČ:
2021186882
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
IBAN:
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba:
Mgr. Emil Kurčák, Ing. Gabriela Verebová
Telefón:
+421 55 720 80 23, +421 55 720 80 34
e-mail:
emil.kurcak@kosicejuh.sk, gabriela.verebova@kosicejuh.sk
2. Miesto realizácie predmetu zákazky
Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská č. 5 v Košiciach.
3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia
CPV: 55500000-5 stravovanie
Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom tejto zákazky je príprava, varenie a výdaj teplého hlavného jedla – obeda vrátane
vhodného nápoja (ďalej len „obed“) v nebytových priestoroch – Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5,
Košice vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Juh, a to v rozsahu 5x týždenne v pondelok až piatok.
1. Verejný obstarávateľ požaduje prípravu a výdaj minimálne troch druhov obeda:
- strava normál
- strava šetriaca
- strava diabetická
2. Zloženie obeda: polievka, druhé jedlo, vhodná príloha a obloha podľa druhu obeda, nealkoholický
nápoj, chlieb.
3. Výdaj obeda od pondelka do piatku:
- pre rozvoz do obedárov od 10.30 hod. do 11.45 hod.
(donášku stravy do domácností v rámci opatrovateľskej služby bude zabezpečovať MČ Košice –
Juh vlastnými dopravnými prostriedkami),
- pre konzumáciu v jedálni od 12.00 hod. do 14.00 hod.
(dôchodcovia, ktorí dochádzajú do jedálne a stravu konzumujú priamo v jedálni).
4. Tlač, distribúciu a predaj stravných lístkov zabezpečuje poskytovateľ stravovania.
5. Predaj stravných lístkov pre dôchodcov bude realizovaný poskytovateľom priamo
v prevádzkových priestoroch Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach,
minimálne raz za týždeň.
6. Počet vydávaných obedov denne:
cca 150
- pre rozvoz opatrovateľskej služby
cca 75
- pre stravníkov priamo v jedálni
cca 75
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7. Týždenný jedálny lístok bude poskytovateľ stravovania povinný zverejniť 3 dni vopred na dobre
viditeľnom mieste (vývesnej tabuli) v priestoroch stravovacieho zariadenia. Zároveň ho doručí
e-mailom na oddelenie sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Juh.
8. Uchádzač v cenovej ponuke predloží návrh počtu druhov jedál na deň s podrobným zložením
jedla s prehľadnou kalkuláciou ceny jedného obeda.
9. Predpokladom zabezpečenia stravovania je:
a) prenájom nehnuteľného majetku - Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská č. 5 v Košiciach
a hnuteľného majetku (viď príloha) s ročným nájmom vo výške 13 931,00 eur a povinnosťou
uhrádzať náklady za služby (médiá) spojené s prenajatým majetkom v celom rozsahu,
b) zabezpečenie vlastného technologického a servisného zariadenia potrebného na
zabezpečenie predmetu zákazky, ktoré nie sú súčasťou prenájmu.
10. Obstarávateľ umožní poskytovateľovi zabezpečovať stravovanie aj pre verejnosť.
11. Verejný obstarávateľ má zámer uzavrieť zmluvy s účinnosťou od 1.4.2017.
12. Počas prvých troch mesiacov zmluvného vzťahu môže verejný obstarávateľ umožniť
poskytovateľovi stravy zabezpečiť stravu formou dovozu a výdaja stravy z dôvodu vykonania
nevyhnutných úprav a údržby interiéru prevádzkových priestorov Jedálne pre dôchodcov,
Vojvodská 5, Košice.
13. Poskytovateľ nemôže využívať pre verejnosť priestory určené na výdaj obedov dôchodcom
v čase, ktorý je pre nich vyhradený.

4. Obhliadka miesta poskytovania služby
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia služby, aby získali všetky
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s
obhliadkou miesta na uskutočnenie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o obhliadku miesta na uskutočnenie predmetu zákazky, si
môžu obhliadku dohodnúť u Ing. Gabriely Verebovej na t. č. 055/720 80 34.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
199 999,00 eur bez DPH.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
7. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 22.03.2017 do 12:00 hod., pričom rozhodujúci je
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú
prepravu.
Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „Poskytovanie stravovania NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:
Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
8. Stanovenie ceny
1. Navrhovaná cena na predmet zákazky musí byt' stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení vyhl. MF SR č. 375/1999 Z. z.
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2. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách a bude uvedená v zložení:
a) ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH v % a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Zároveň na túto
skutočnosť upozorní v ponuke.
3. Navrhovanú zmluvnú cenu na predmet zákazky žiadame predložiť za 1 (jednu) stravnú
jednotku pri skladbe obeda:
- polievka 0,35 l
- hlavné jedlo mäsité obsahuje 120 g netučného mäsa v surovom stave
- príloha – zemiaky 300g, ryža 190g, halušky 225g, cestoviny 225g, knedľa parená
kysnutá 160g,
- hlavné jedlo bezmäsité, múčne, zeleninový tanier ako hlavné jedlo o váhe 350g,
- chlieb 40 g,
- šalát, kompót o hmotnosti 150g, resp. 1 ks ovocie, alebo múčnik
- nealkoholický nápoj 0,2 l
Štruktúra jedálneho menu :
a) jedlo mäsité a polievka
b) jedlo podľa výberu dodávateľa a polievka
c) jedlo konzultované a schválené dietológom resp. lekárom a polievka
V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s poskytovaním
predmetu zákazky.
Uchádzač bude v plnom rozsahu zodpovedať za to, že ním vypracovaná kalkulácia zmluvnej
ceny bude odzrkadľovať skutočný rozsah potrebných služieb, nevyhnutných na úplné
vykonanie predmetu zákazky.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
60 %
1. Cena stravnej jednotky
Uchádzač uvedie v ponuke jednotkovú cenu stravnej jednotky stanovenú podľa bodu 8 výzvy.
Spôsob vyhodnotenia kritéria:
Najvyšší počet bodov (60) bude pridelený uchádzačovi s najnižšou cenou za stravnú jednotku.
Pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako
podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny
príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
2. Výška použitých finančných prostriedkov na úpravu a modernizáciu interiéru
20 %
Uchádzač uvedie v ponuke výšku finančných prostriedkov na úpravu a modernizáciu
interiéru, ktorú následne musí realizovať a preukázať do 31.12.2017.
Spôsob vyhodnotenia kritéria:
Najvyšší počet bodov (20) bude pridelený uchádzačovi s najvyššou ponukou investície do
interiéru Jedálne pre dôchodcov. Pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny
ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najvyššej navrhovanej ceny platnej ponuky
a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom
bodov pre uvedené kritérium.
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20%
3. Účel použitia finančných prostriedkov
Uchádzač uvedie v ponuke návrh úpravy a modernizácie interiéru Jedálne pre dôchodcov
s podrobným popisom.
Spôsob vyhodnotenia kritéria:
Najvyšší počet bodov (20) bude pridelený uchádzačovi s najvhodnejším návrhom na
konkrétne formy investície do interiéru Jedálne pre dôchodcov. Ďalším uchádzačom budú
pridelené body zostupne o 10/n (n je počet uchádzačov) bodov menej.
Uchádzač predloží zoznam konkrétneho vybavenia a úprav s ich finančným vyčíslením.
Víťazom bude uchádzač, ktorého ponuka pri konečnom vyhodnotení dosiahne najvyššie
bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
10. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa bude konať dňa 22.3.2017 o 13.30 hod.
11. Obsah cenovej ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa,
číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
b) Originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo
živnostenského registra, ktorým preukazuje oprávnenie vykonávať predmet tejto zákazky.
c) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom
v tejto výzve, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou).
d) Cenovú ponuku vrátane zoznamu vybavenia interiéru s podrobným popisom, ktorá bude
podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o
oprávnení poskytovať službu, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
12. Obchodné a platobné podmienky
a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytovaní stravovania a zmluva
o prenájme nehnuteľného a hnuteľného majetku na dobu neurčitú.
b) Po vzájomnej dohode bude možné zmluvne dojednať kompenzáciu investícií do interiéru
nebytových priestorov Jedálne pre dôchodcov s nájmom.
c) Objednávateľ bude uhrádzať poskytovateľovi stravy účelový finančný príspevok na
prevádzkové náklady prípravy, vydania a distribúcie obedov vo výške stanovenej za jeden
obed pre stravníka v „Dohode o zabezpečení spoločného stravovania dôchodcom a ťažko
zdravotne postihnutým občanom“, ktorú má objednávateľ ako poskytovateľ sociálnych
služieb uzatvorenú s jednotlivými prijímateľmi sociálnej služby (stravníkmi). Objednávateľ
za tým účelom poskytne predmetnú dohodu v jednom vyhotovení poskytovateľovi.
Objednávateľ bude uhrádzať tento príspevok mesačne, podľa počtu odobratých obedov, na
základe predloženej faktúry vystavenej poskytovateľom.
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d) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
e) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v
znení neskorších predpisov.
g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju
do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku
buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový
dátum splatnosti.
h) Zmluvy a faktúra podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Mestskej časti Košice - Juh zverejniť zmluvy
ako aj faktúry vrátane príloh v plnom rozsahu.
13. Ďalšie informácie
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 11
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku.
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
e) S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o poskytovaní služby
a zmluvu o prenájme nehnuteľného a hnuteľného majetku.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena bude
vyššia ako predpokladaná cena.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
h) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným
oznámi, že neuspeli.

Košice, 15.3.2017

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
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Mestská časť Košice- Juh

Smetanova 4
040 79 Košice

Inventárny zoznam drobného majetku podl'a útvarov ku
Názov

Inv.

číslo

Dát. nad.

Počet

17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2003
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001'
17.12.2001
17.12.2003
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001
17.12.2001

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
34,00
80,00
23,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00

MJ

dňu:

Jedn. cena

15.03.2017
Celk. cena Druh

Útvar: sPRÁVA-Jedáleň-prenajaté
Miestnosf:Jedalen Vojv.prenaj
Kreslo ča!. a 137,40
Kreslo fohove
Skrina biela a 173,50

Knihovnicka
Regal
Kreslo koz a 105

Stolieka ca1.a 33,50
Stol res. a 48,-

Skrinka godela a81 ,Skrinka godela
Skrinka godela
Skrinka godela sklop.
Skrinka g~dela sklop.
Skrinka godela dvierka
Nadstavec godela
Nadstavec godela a89,-

Statik
Knihovnicka
Skrina svetla
Nastennka

Magneticka tabula
Kovova skr.na saty 58,-

00722-6
00723
00726-5
00727-1
00732-20
00735-34
00737-80
00738-23
00739-2
00740
00741
00742
00743
00744
00745
00746·3
00747
00748
.0.0757
00778
00781
00784-10

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

27,290
5,760
28,800
9,430
27,880
3,480
1,110
1,600
5,380
3,780
7,400
3,390
4,380
3,980
3,220
8,860
2,990
7,930
6,690
1,050
1,010
1,930
miestnosť:

422,44

Suma za útvar:

422,44

Celkom:

422,44

Suma za

DKP09

Všetky ceny sú v €

111

27,290TE·DKP
5,760TE·DKP
28,80 OTE-DKP
9,430TE-DKP
27,880TE-DKP
118,320TE-DKP
88,800TE-DKP
36,800TE-DKP
5,380TE-DKP
3,780TE-DKP
7,400TE-DKP
3,39 OTE-DKP
4,380TE-DKP
3,980TE-DKP
3,220TE·DKP
8,860TE-DKP
2,990TE-DKP
7,930TE-DKP
6,6901J,DKP
1,050TE-DKP
1,01 OTE-DKP
19,300TE-DKP

Vytlačené

systémom Korwin™

dňa

15.03.2017

