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 a dovoz stravy pre ZOS“
(Služby – príloha č. 1 ZVO)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Košice - Juh
Sídlo:
Smetanova 4, 040 79 Košice
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, Mgr. Diana Miškárová
Telefón:
+421 55 720 80 23, +421 55 720 80 22
e-mail:
emil.kurcak@kosicejuh.sk, diana.miskarova@kosicejuh.sk
2. Miesto predmetu zákazky
Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice.
3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia
CPV: 55500000-5 stravovanie
Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania (raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera, II. večera pri diabetickej strave) pre max. 16 klientov umiestnených v Zariadení
opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice vrátane dovozu stravy do zariadenia.
3.1. Verejný obstarávateľ požaduje prípravu a dovoz minimálne dvoch druhov stravy :
- strava šetriaca
- strava diabetická
3.2.
-

Dodávateľ poskytne plnenie predmetu zákazky denne, v čase :
raňajky a desiata
od 07.30 hod. do 08.00 hod.
obed a olovrant
od 11,30 hod. do 12.00 hod.
večera a II. večera
od 17.00 hod. do 17.30 hod.

3.3. Zloženie stravy :
raňajky : pestré zloženie stravy (pečivo, jogurt, nátierky, mäsové výrobky, zeleninová obloha)
vrátane teplého nápoja (kakao, biela káva, príp. čaj)
desiata : jogurt, puding,
obed : polievka, hlavné jedlo, vhodná príloha a obloha podľa druhu obeda, nealkoholický
nápoj, chlieb,
olovrant : ovocie - jablko, banán,
večera: 2 x týždenne studená večera (pečivo, mäsový výrobok, zeleninová obloha), teplý
nápoj, 5 x týždenne teplá večera ( ryžový nákyp, žemľovka, cestoviny), teplý nápoj,
II. večera: tmavý chlieb, tavený syr, paštéta, šunka, suchá saláma, maslo.

3.4. Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať predmet tejto zákazky v súlade so zásadami
zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie
poskytuje v kvalite zodpovedajúcej normám platným pre poskytovanie stravných služieb.
3.5. Poskytovanie a dovoz stravy bude zabezpečovaný 3 x denne od pondelka do nedele v
termo bandaskách pre rozvoz – donášku stravy.
3.6. Vytlačenie a distribúciu jedálneho lístka pre Zariadenie opatrovateľskej služby
zabezpečuje dodávateľ stravovania.
3.7. Uchádzač v cenovej ponuke predloží návrh denného zloženia stravy a zároveň predloží aj
prehľadnú kalkuláciu ceny za raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a II. večeru. V cene
stravy budú zahrnuté náklady za dovoz.
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 poskytnutie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o obhliadku miesta na poskytnutie predmetu zákazky, si
môžu obhliadku dohodnúť u Mgr. Diany Miškárovej na t. č. 055/720 80 22.
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 09.08.2017 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 a dovoz stravy NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:
Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
8. Stanovenie ceny
8.1 Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky, ako aj cena za celý predmet zákazky
bude spracovaná v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č. 18/4996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
8.2 Navrhované zmluvné ceny uvádzané v ponuke sú stanovené ako ceny maximálne počas
platnosti zmluvy a musia v nich byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
predmetu zákazky, musia obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky opísaný

3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia tejto výzvy. Do tejto ceny je možné započítať iba
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zák. č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenovú časť
ponuky predmetu zákazky spracuje uchádzač v celom rozsahu predmetu zákazky, na
ktorý predkladá ponuku, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s plnením predmetu
zákazky a všetkých vedľajších nákladov spojených s plnením zmluvy.
8.3 V prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky
na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností
uchádzača, čím sa myslí najmä nesprávne alebo nepresné ocenenie predmetu zákazky
opísaného v tejto výzve, ktorý je zároveň predmetom zmluvy.
8.4 Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách a bude uvedená v zložení:
a) ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov,
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH
výška DPH v EUR
navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH
b) ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú celkovú
zmluvnú cenu v EUR.
Zároveň na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
8.5 Navrhovanú zmluvnú cenu na predmet zákazky žiadame predložiť za cenu jedla (vrátane
režijných nákladov a dovozu).
a)

Šetriaca diéta

Strava (podiel v %
z celodennej stravnej
jednotky)
raňajky
12%
desiata
9%
obed
45%
olovrant
9%
večera
25%
Spolu

b)

Stravná jednotka
v€

Režijné náklady
v€

Celková cena jedla
v€

Stravná jednotka
v€

Režijné náklady
v€

Celková cena jedla
v€

Diabetická diéta

Strava (podiel v %
z celodennej stravnej
jednotky)
raňajky
11%
desiata
9%
obed
45%
olovrant
9%
večera
25%
II. večera
6%
Spolu

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
9.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby cena jedla (vrátane režijných nákladov a dovozu): cena celkom za celý predmet zákazky
s DPH vyjadrená v eurách zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
9.2 Komisia bude vyhodnocovať iba ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti,
požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky stanovené verejným
obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk.
9.3 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje poradie ponúk jednotlivo za celý predmet zákazky.
9.4 Úspešným uchádzačom predmetu zákazky sa stane uchádzač, ktorý predloží na základe
kritérií vyhodnotenia ponúk uvedených v tejto výzve najnižšiu cenu celkom za celý
predmet zákazky s DPH vyjadrenú v eurách zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. Poradie
ostatných uchádzačov sa zostaví podľa predložených ponúk zostupne od 2. po x., kde x
je počet uchádzačov.
9.5 Navrhnuté ceny za predmet zákazky sa predkladajú v EUR podľa bodu 8. Stanovenie
ceny tejto výzvy.
9.6 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za poskytnutie predmetu zákazky najnižšiu
cenu s DPH vrátane dopravy.
a)

Šetriaca diéta

Strava (podiel v %
z celodennej stravnej
jednotky)
raňajky
12%
desiata
9%
obed
45%
olovrant
9%
večera
25%
Spolu
b)

Stravná jednotka
v€

Režijné náklady
v€

Celková cena jedla
v€

Stravná jednotka
v€

Režijné náklady
v€

Celková cena jedla
v€

Diabetická diéta

Strava (podiel v %
z celodennej stravnej
jednotky)
raňajky
11%
desiata
9%
obed
45%
olovrant
9%
Večera
25%
II. večera
6%
polu

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 09.08.2017 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) Potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a príslušného daňového úradu nie
staršie ako tri mesiace, ktorými potvrdzuje, že nemá žiadne nedoplatky poistného na
zdravotnom poistení, sociálnom poistení, príspevkov na starobnom dôchodkovom sporení
a daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
d) Tieto potvrdenia môžu byť nahradené zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
e) 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).
f) Cenovú ponuku, 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.
g) 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 pre klientov
Zariadenia opatrovateľskej služby na dobu neurčitú, ktorá je prílohou tejto výzvy.
b) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
c) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
d) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v
znení neskorších predpisov.
e) 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.
f) Zmluvy a faktúry 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 stravovania.
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, 28.07.2017

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
v.r.

Príloha: zmluva o poskytnutí stravovania

1. POKYNY K VYPLNENIU NÁVRHU ZMLUVY

1. Verejný obstarávateľ predkladá obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky, ktoré
je uchádzač povinný bez výhrad akceptovať.
2. Do návrhu zmluvy uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a návrh podpíše, čím sa zaviaže,
že ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač, uzavrie s verejným obstarávateľom za týchto
podmienok zmluvu.

Zmluva
o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby,
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany
Odberateľ:

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova č. 4, 040 79 Košice
zastúpený:
JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
IČO:
00691046
DIČ:
2021186882
IBAN:
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a. s.,
(ďalej len „odberateľ“)
Dodávateľ:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN :
bankové spojenie:
(ďalej len „dodávateľ“)
((odberateľ a dodávateľ spolu ďalej aj „ zmluvné strany“)

Preambula
Táto zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby,
Mlynárska 1, Košice (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania
v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Odberateľ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 117.

II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je poskytovanie a dovoz celodennej stravy v zmysle § 17 ods. 4
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách dodávateľom pre odberateľa, konkrétne
pre klientov umiestnených v zariadení odberateľa - Zariadenie opatrovateľskej služby,
Mlynárska č.1, Košice (ďalej len ZOS).

2.

Dodávateľ sa zaväzuje dovážať a poskytovať stravu pre maximálne 16 klientov denne.
Počet a druh odoberaných jedál sa bude zabezpečovať na základe telefonickej objednávky
jeden deň vopred.
III.
Doba trvania zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 1.09.2017.

2.

Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu,
b) výpoveďou zmluvných strán v písomnej forme, bez udania dôvodu. Výpovedná lehota
je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej strane.
IV.
Čas plnenia podľa zmluvy

2.

Stravovanie na základe tejto zmluvy začne dodávateľ poskytovať odo dňa 1.09.2017.

3.

Dodávateľ bude poskytovať plnenie predmetu zmluvy denne (pondelok – nedeľa),
v čase: raňajky/desiata/ od 7.30 do 8.00 hod., obed/olovrant od 11.30 do 12.00 hod.,
večera/II. večera od 17.00 do 17.30 hod.

V.
Platobné podmienky
1.

Výška úhrady za stravovanie – cena jedla (vrátane režijných nákladov a dovozu), je
dohodnutá nasledovne:
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a)

Šetriaca diéta

Strava (podiel v %
z celodennej stravnej
jednotky)
raňajky
12%
desiata
9%
obed
45%
olovrant
9%
večera
25%
Spolu
b)

Režijné náklady
v€

Celková cena jedla
v€

Stravná jednotka
v€

Režijné náklady
v€

Celková cena jedla
v€

Diabetická diéta

Strava (podiel v %
z celodennej stravnej
jednotky)
raňajky
11%
desiata
9%
obed
45%
olovrant
9%
večera
25%
II. večera
6%
Spolu

2.
3.

Stravná jednotka
v€

Dovoz stravy je zahrnutý v cene stravnej jednotky.
Faktúry za dodanú stravu budú vystavované dodávateľom mesačne, po uplynutí mesiaca
za poskytnutú stravu.
VI.
Podmienky plnenia podľa zmluvy

1.

2.
3.
4.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia v súlade so zásadami zdravej
výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie
poskytuje v kvalite zodpovedajúcej normám platným pre poskytovanie stravných
služieb.
Dovoz bude zabezpečený v termo bandaskách určených na rozvoz stravy.
Vytlačenie a distribúciu jedálneho lístka pre ZOS zabezpečuje dodávateľ.
Zloženie stravy :
raňajky: pestré zloženie stravy (pečivo, jogurt, nátierky, mäsové výrobky, zeleninová
obloha) vrátane teplého nápoja – kakao, biela káva, príp. čaj,
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desiata: jogurt, puding,
obed: polievka, hlavné jedlo, vhodná príloha a obloha podľa druhu obeda,
nealkoholický nápoj, chlieb
olovrant: ovocie – jablko, banán,
večera: 2x týždenne studená večera (pečivo, mäsový výrobok, zeleninová obloha ... )
teplý nápoj, 5x týždenne teplá večera, teplý nápoj,
II. večera: tmavý chlieb, tavený syr, paštéta, šunka, suchá saláma, maslo.
Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci týždňa budú dodržané nasledovné dni
s prevažujúcim zložením stravy: pondelok - mliečny deň
streda - mäsový deň
piatok – zeleninový deň

VII.
Osobitné ustanovenia
Bližšie podmienky hlásenia počtu stravníkov a času nahlasovania a odhlasovania stravy
na jednotlivé dni dohodnú osobne úseková sestra ZOS, Mlynárska č.1 a príslušný
zástupca dodávateľa.
2.
Kontaktné osoby :
 Za odberateľa: úseková sestra ZOS, č. tel. 678 43 52
 Za dodávateľa: ......................., č. tel. .......................
1.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Podmienky poskytovania stravy neupravené touto zmluvou sa riadia Všeobecne
záväzným nariadením mesta Košice č.130 O úhradách za poskytovanie sociálnych
služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta.

2.

Akékoľvek zmeny resp. doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou
dohodou zmluvných strán.

3.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
2 rovnopisy.

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňa 1.09.2017. Zmluva bude zverejnená na webovom sídle Mestskej časti
Košice – Juh (www.kosicejuh.sk).

5.

Účastníci zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne
podpisujú.
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V Košiciach, dňa .................

V ......................, dňa ................

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

....................................
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

......................................
titul, meno, priezvisko
štatutárny orgán

5

