Zákazka s nízkou hodnotou
výzva k predloženiu cenovej ponuky
v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákazka č. MM-1/2018
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1. Názov organizácie: MEDIK-M, n.o.
IČO: 45732990
Sídlo organizácie: Kollárova 5781, 036 01 Martin
V zastúpení štatutárneho zástupcu : Milan Matia – riaditeľ
1.2. Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Adresa:
Hrabičov 125
966 78 Hrabičov
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: 0907871152, email jaromir.smitka@gmail.com
2. PREDMET ZÁKAZKY
por.č.

1

kód CPV

55321000-6
55322000-3
55521100-9

Názov predmetu zákazky

MM-1_CELODENNÉ
STRAVOVANIE PRE
SENIOROV V SOCIÁLNOM
ZARIADENÍ MEDIK-M, n.o.

počet
častí

1

dodávky
Každodenné poskytovanie
služby do miesta určenia
v stanovených intervaloch
pre raňajky, desiatu, obedy,
olovrant a večere s druhou
večerou

2.1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí opis predmetu zákazky - príloha č. 1
2.2. Technické a kvalitatívne požiadavky
2.2.1. Uchádzač poskytne službu, ktorá musí zodpovedať Slovenským hygienickým normám
a schváleným receptúram v súlade s opisom predmetu zákazky s prihliadnutím na
kategóriu stravníkov a ich zdravotný stav.
3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
4.1. poskytovanie služby v lehote 24 mesiacov - 312 681,02 € bez DPH, 375 217,23 € s DPH
5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
5.2. Verejný obstarávateľ bude vykonávať platby za skutočne poskytnuté služby na základe
vystavených faktúr od poskytovateľa v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí služby.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
6. ZMLUVA
6.1. Výsledkom verejnej súťaže bude zmluva o poskytnutí služby.
6.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky
tvorí príloha č. 2 Obchodné podmienky.
7. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
7.1. Miesto dodania predmetu zákazky: prevádzka organizácie, Východná 20, 036 01 Martin
7.2. Plánovaná lehota poskytovania služieb:
1

od 1.1.2019 do 31.12.2020
8. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
8.1. Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trhu poskytuje službu, ktorá je predmetom tohto prieskumu trhu a predložila ponuku.
9. PODMIENKY SÚŤAŽE
9.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka bude obsahovať dokumentáciu pre
predmet zákazky uvedený v Opise predmetu zákazky.
9.2. Doklady a dokumenty požadované vo výzve na predkladanie ponúk, sú všetky predkladané
elektronicky.
9.3. Doklady, ktoré budú zaslané v listinnej forme nebudú akceptované.
9.4. Všetky dokumenty zasielané elektronickou formou musia byť vyhotovené ako súbory vo
formáte .pdf Ak je výslovne uvedené, môže byť odoslaný dokument i v inom formáte ( ako sú
formáty používané Microsoft office, word, excel) k zjednodušeniu prípravy, poprípade
vyhodnoteniu ponuky.
10. OBSAH CENOVEJ PONUKY
10.1.
Kópia živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra ( neoverená,
postačuje stiahnutý súbor z obchodného registra, alebo živnostenského registra. – súbor
s príponou .pdf
10.2.
Kópiu kladného posudku regionálneho úradu verejného zdravotníctva na
prevádzkové priestory – súbor (y) s príponou .pdf
10.3.
Kópiu platného povolenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva na
prepravu stravy motorovým vozidlom – súbor (y) s príponou .pdf
Odôvodnenie:
predložením dokumentov uchádzač preukáže, že ním poskytovaná služba bude zabezpečená na
požadovanej kvalitatívnej úrovni v súlade s hygienickými normami podľa časti 1. Opis predmetu
zákazky v celom rozsahu a po celú lehotu platnosti zmluvy.
10.4.
Cenová ponuka v € s DPH, neplatca DPH túto skutočnosť zreteľne uvedie v cenovej
ponuke. (Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť
uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s poskytovaním služby viď príloha
č. 3) – súbor s príponou .xls alebo .xlsx
10.5.
Návrh zmluvy ( príloha č. 2). – súbor s príponou .pdf
10.6.
Čestné vyhlásenie o zapísaní uchádzača (subdodávateľov), poprípade o úmysle
registrácie v registri partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti
SR ( zákon 315/2016 Z.z.), do lehoty na podpísanie zmluvy – súbor s príponou .pdf
10.7.
Neúplná ponuka nebude zaradená do procesu vyhodnocovania ponúk.
11. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK
11.1.
Najnižšia cena v € s DPH na jedného stravníka za jeden deň pri dodržaní podmienok
podľa časti 1. Opis predmetu zákazky
12. UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
12.1.
4.12.2018 12:00 hod.
13. OSTATNÉ PODMIENKY
13.1.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
13.2.
Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše zmluvu o poskytnutí služby
v súlade s oznámením o výsledku.
13.3.
Uchádzač, predložením cenovej ponuky, súhlasí s podmienkami stanovenými verejným
obstarávateľom.
Vypracoval: Ing. Jaromír Smítka
špecialista na verejné obstarávanie poverený realizáciou zákazky s nízkou hodnotou
objednávateľom MEDIK-M, n.o., Martin
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