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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
IČO: 00604968
Sibírska 69, 83102 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska
69, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Angyal
Mobil: +421 905431038
Telefón: +421 244461207
Fax: +421 244461208
Email: dss.sibirska@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sibirka.sk/
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
(miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov DSS formou stravných poukážok
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA,
Sibírska 69, 831 02 Bratislava
NUTS kód:
SK
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zabezpečenie stravovania zamestnancov DSS formou stravných poukážok
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55300000-3
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
40 400 ks
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 140 000,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 48

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ktorú
preukáže predložením nasledovných dokladov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa §
26 ods. 1 dokladmi podľa ods. 2 , resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 128 ods. 1
a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky účasti podľa § 26 môže uchádzač preukázať
čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby z nich
bolo možné posúdiť požadované podmienky účasti, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači ktorí
sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 9.1
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky
účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
a) § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich
poskytnutí, doplneným dokladom, preukazujúcim ich plnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené,
Minimálna úroveň:
Uchádzač v rokoch 2011, 2012, 2013 plnil zmluvy v celkovej minimálnej hodnote 130 000,00
EUR bez DPH (pri použití konverzného kurzu 1EUR =30,126 SKK) rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zmluvy, ktorý je požadovaný.
Uchádzač predloží dôkaz o plnení s uvedením:
- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa
- názov a stručný opis predmetu zmluvy
- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH
- lehota uskutočnenia predmetu zmluvy
- potvrdenie plnenia zákazky odberateľom
V prípade, že uchádzač predloží referenciu dôkaz o plnení, ktorý nie je verifikovaný
objednávateľom, uvedie dôvod /dôkaz prečo nebolo možné referenciu získať a priloží dôkazy o
vyžiadaní predmetnej referencie.
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona:
Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti vyplývajú z potreby preukázania
schopnosti zabezpečiť predmet zákazky v požadovanej kvalite a rozsahu.
Finančné objemy dôkazov o plnení vyplývajú z celkového finančného objemu predmetu zákazky,
náročnosti a podmienkam realizácie predmetu zákazky.
9.2. Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť odborné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (je oprávnený poskytovať službu) vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa
bodu 9.1. a 9.2. Doklady musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne
osvedčené kópie. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného
obstarávania vylúčený.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
DSS-1/2014
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 21.02.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.02.2014 09:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.02.2014 14:00
Miesto : Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk označených ako Ostatné je
neverejné.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
21.01.2014

