Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N,
Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie,
Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 37 830 601
e-mail: opora@oporagn.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Prieskum trhu:
„Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb
formou stravných poukážok“
pre projekty: „Šanca pre všetkých“
„Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých
v zmysle § 102 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1.

Údaje o verejnom obstarávateľovi:
1.1.
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba
pre styk s uchádzačmi:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N
Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie
Kraskova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
37 830 601
2021794236
Bc. Elena Martinovičová
Mgr. Júlia Ferleťáková,
Bc. Elena Martinovičová
047/5634093, 047/5634070, 0908 551 585
opora@oporagn.sk
www.oporagn.sk

1.2. Č. účtu:
1.2.1.
Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, Rehabilitačné stredisko
pre projekt "Šanca pre všetkých"
je č. účtu:
2884823254/0200
1.2.2.
Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, Zariadenie podporovaného bývania
pre projekt "Bývanie - dôležitá sociálna potreba pre všetkých"
je č. účtu:
2884820053/0200
1.3. Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
2.

Informácie o predmete zákazky:
2.1. Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok - pre projekty:
„Šanca pre všetkých“
„Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“
2.2. Stručný opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov
verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok a podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch v časti B. opis predmetu
zákazky.
Predmet zákazky je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR
a vlastných zdrojov.
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2.3. Druh zákazky: služby.
Výsledkom zadávania zákazky budú 2 zmluvy: „Zmluva o zabezpečení poskytovania
stravovania formou stravných poukážok“ osobitne pre projekty: „Šanca pre všetkých“,
„Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ – uzatvorené v zmysle Obchodného
zákonníka a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV), číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce
predmety: (Neprioritné služby, kategória č.17, príloha č. 3 k zákonu o verejnom
obstarávaní)
Hlavný slovník:
55300000-3 reštauračné služby a podávanie jedál
55520000-1 služby hromadného stravovania
30199770-8 stravné poukážky
Doplnkový slovník:
TA30-9
pre stravné poukážky
3. Opis predmetu zákazky:
3.1.

Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001
Z.z. Zákonníka práve v znení neskorších predpisov zabezpečenie poskytovania
stravovacích služieb formou stravných poukážok pre svojich zamestnancov v sieti
stravovacích zariadení, ktoré akceptujú stravné poukážky uchádzača.

3.2.

Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok:
- pre zamestnancov odberateľa vo vybraných stravovacích zariadeniach, ktorí sú
oprávnení poskytovať stravovacie služby a dodávateľ má s nimi uzatvorený platný
zmluvný vzťah
- znamená zabezpečenie podávania teplého jedla vrátane polievky zamestnancom
odberateľa v priebehu pracovného času za stravné poukážky dodávateľa vo vybraných
stravovacích zariadeniach celoročne počas pracovného týždňa.

3.3.

Teplým jedlom - sa rozumie upravené hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja.
Vybrané stravovacie zariadenia - sú zariadenia poskytujúce stravovacie služby tvoriace
predovšetkým predmet zákazky v súlade so živnostenským oprávnením prevádzkovateľa,
s ktorým má dodávateľ uzatvorenú písomnú zmluvu.
Stravná poukážka – je označená nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jej platnosti,
čiarovým alebo číselným kódom a ochrannými prvkami. Vzor stravnej poukážky tvorí
prílohu č.1 zmluvy o zabezpečení stravovania.

3.4. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na stravné poukážky v nominálnej
hodnote 3,00 Eur. Celkovo sa jedná o zabezpečenie stravných poukážok pre 12
zamestnancov v rámci projektov.
3.5. Plánovaný predpoklad mesačného odberu stravných poukážok je spolu 2868 ks, na
základe konkrétnych objednávok verejného obstarávateľa.
3.5.1. Zariadenie podporovaného bývania projekt "Bývanie - dôležitá sociálna potreba pre
všetkých" zamestnáva 4,5 zamestnanca, mesačne sa cca bude objednávať pre toto
zariadenie 99 stravovacích poukážok, t.j. po dobu trvania projektu (máj 2013) 1188
kusov stravných poukážok,. z čoho odrátame 113 kusov počas dní dovoleniek, t.j.
1075 kusov
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3.5.2. Rehabilitačné stredisko projekt "Šanca pre všetkých" zamestnáva 7,5
zamestnancov, mesačne sa bude objednávať cca pre toto zariadenie 165
stravovacích poukážok, t.j. po dobu trvania projektu (máj 2013) 1980 kusov
stravných poukážok, z čoho odrátame 187 kusov počas dní dovoleniek, t.j. 1793
kusov
Výpočty sú robené za predpokladu, že už v mesiaci jún budú obstarané pre zamestnancov stravné
poukážky. V prípade posunutia termínu podpísania zmluvy sa počet stravných poukážok upraví.
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:

8 604,- Eur

Projekt: „Šanca pre všetkých“ predpokladaná hodnota: 5 379,- Eur
Projekt: „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ predpokladaná hodnota: 3 225,- Eur
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
5.1. Miesto dodania zákazky: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. výzvy:
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia –
špecializované zariadenie, Kraskova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
5.2. Objednávanie a dodávanie bude prebiehať podľa potrieb verejného obstarávateľa obvykle
v mesačných intervaloch v trvaní do 31.05.2013 od podpísania zmluvy o zabezpečení
poskytovania stravovania formou stravných poukážok pre projekty: „Šanca pre všetkých“,
„Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ osobitne.
5.3. Lehota dodania stravných poukážok na adresu verejného obstarávateľa: do 3 dní od
zaslania objednávky poskytovateľovi stravných poukážok.
6. Rozdelenie zákazky na časti:

NIE.

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celú zákazku, súčtom stravných poukážok pre
projekty: „Šanca pre všetkých“, „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“.
Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
Výsledkom zadávania zákazky budú 2 zmluvy: „Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
formou stravných poukážok“ osobitne pre projekty: „Šanca pre všetkých“, „Bývanie – dôležitá
sociálna potreba pre všetkých“ – uzatvorené v zmysle Obchodného zákonníka a Zákonníka
práce v znení neskorších predpisov.
7.

Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

8.

Elektronická aukcia: NIE.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky nepoužije elektronickú kauciu.
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.

9.

Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutie služby:

do 31.05.2013
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10. Otváranie obálok s ponukami:
18.05.2012 o 13.00 hodine
10.1. adresa obstarávateľa uvedená v bode 1: Združenie príbuzných a priateľov duševne
chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, Kraskova č.3,
979 01 Rimavská Sobota
10.2. Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“
s heslom súťaže: „STRAVNÉ POUKÁŽKY“ v lehote na predkladanie ponúk.
10.3. Ponuka musí byť spracovaná v slovenskom jazyku, cena vyčíslená v eurách, vyhotovená
v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
10.4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty , t.j. do dňa 18.05.2012 do 10:00 hod. na
predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
Miesto otvárania obálok s ponukami: Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých
OPORA G+N, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, Kraskova č.3, 979 01
Rimavská Sobota
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku
v lehote na predkladanie ponúk (štatutárni zástupcovia alebo písomne poverená osoba
uchádzača).
Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným oznámia
obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené
v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa a ich návrhy na plnenie
jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
11.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Oprávnenie podnikať v predmete zákazky, ktoré sa považuje sprostredkovávanie stravovacích
služieb (zároveň ich môže sprostredkovať len u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má
oprávnenie poskytovať stravovacie služby). Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne.

12.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
celková cena bez DPH vyjadrená v eurách
- váha 100 %
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13.

Doplňujúce informácie: Uchádzači sa zúčastňujú vo verejnom obstarávaní na vlastné náklady
a predložením ponuky nevzniká uchádzačom nárok na úhradu nákladov. Predložené doklady
sa nevracajú uchádzačom späť.
13.1
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade:
ak nesplnil podmienky účasti, ak predložil neplatné doklady, nepredložil požadované
doklady alebo informácie alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené
informácie.
13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak
ponúkaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak ponuka bude
obsahovať obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami uvedenými
v tejto výzve a v súťažných podkladoch, alebo obsahuje také skutočnosti, údaje,
ustanovenia a podmienky, ktoré sú v rozpore so všeobecne platnými predpismi.
13.3 Dôvody na zrušenie súťaže : Verejný obstarávateľ zruší použitý postup
zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z., ak: nebude predložená ani jedna ponuka, - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, - ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Rimavskej Sobote, dňa 23.04.2012

............................................................
Bc. Elena Martinovičová

............................................................
Mgr. Júlia Ferleťáková

