Výzva na predloženie ponuky
(Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom zadávania podprahovej zákazky § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
(služby)
1. Verejný obstarávateľ :
Názov organizácie : Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“)
Sídlo organizácie : Búdková 36, 817 15 Bratislava
2. Kontaktná osoba :
RNDr. Jaroslav Černiansky, č. dv. 509
Telefón : + 421 2 59318236 fax + 421 2 59318311
mail : cerniansky@pozfond.sk
3. Predmet obstarávania : Podprahová zákazka „Služby hromadného stravovania“.
Predmetom zákazky je zabezpečenie hromadného stravovania zamestnancov SPF formou
stravných lístkov (v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce).
4. Vyžiadanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti doručenej
verejnému obstarávateľovi :
- prostredníctvom pošty (na hore uvedenú adresu verejného obstarávateľa),
- elektronicky (cerniansky@pozfond.sk),
- osobne do podateľne SPF na Búdkovej 36 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosti, ktoré mu boli doručené do 10.9.2009 do
14,00 hod.
Pri osobnom vyžiadaní bude kontaktná osoba súťažné podklady vydávať :
od 7.9.2009 do 10.9.2009, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Pri vyžiadaní prostredníctvom pošty alebo mailom, budú súťažné podklady zaslané
záujemcovi poštovou doporučenou zásielkou.
5. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní :
1. Predloženie dokladu o oprávnení podnikať.
2. Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 a § 99 ods. 1 písm. b) zákona.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu zmlúv rovnakého predmetu zákazky
realizovaných uchádzačom v predchádzajúcich 3 rokoch (dátum podpísania rámcovej dohody
alebo zmluvy od 1.8.2006 do dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk). Podmienkou je
minimálne 1 realizovaná zákazka v hodnote minimálne 600 000 € bez DPH v uvedenom
období.

3. Na zabezpečenie stravovania zamestnancov SPF je nevyhnutné, aby uchádzač mal
akceptačné miesta vo všetkých 35 mestách, kde sa nachádzajú pracoviská SPF. Podmienkou
účasti sú minimálne 2 akceptačné miesta v každom z 35 miest :
1. Bratislava
2. Trnava
3. Dunajská Streda
4. Galanta
5. Senica
6. Trenčín
7. Považská Bystrica
8. Prievidza
9. Žilina
10 Dolný Kubín
11. Liptovský Mikuláš
12. Martin
13. Nitra
14. Levice
15. Komárno
16. Topolčany
17. Nové Zámky
18. Banská Bystrica
19. Lučenec
20. Rimavská Sobota
21. Zvolen
22. Žiar nad Hronom
23. Košice
24. Rožňava
25. Spišská Nová Ves
26. Trebišov
27. Prešov
28. Bardejov
29. Humenné
30. Poprad
31. Stará Ľubovňa
32. Svidník
33. Vranov nad Topľou
34. Veľký Krtíš
35. Michalovce
Akceptačné miesto – prevádzka alebo zariadenie organizácie, ktorá je oprávnená poskytovať
stravovacie služby a s ktorou má uchádzač uzatvorenú zmluvu o akceptovaní stravnej
poukážky uchádzača. V takejto prevádzke alebo zariadení sa v čase minimálne od 11,30 hod.
do 13,30 hod. musí poskytovať teplé jedlo (vrátane nealkoholického nápoja) a v menu musí
byť výber minimálne 3 teplých jedál, ktorých cena nepresahuje 4 €.
Pod teplým jedlom sa rozumie jedlo tepelne upravené. Za teplé jedlo sa nepovažujú bagety,
šaláty, kebab, hotdog, údeniny a pod.
Pod nealkoholickým nápojom sa rozumie akýkoľvek nealkoholický nápoj.
6. Úhrada za súťažné podklady :
NIE

7. Lehota na predkladanie ponúk :
14.10.2009 14,00 hod.
8. Otváranie obálok s ponukami :
15.10.2009 9,00 hod. v zasadačke SPF, Búdková 36, Bratislava
9. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
RNDr. Jaroslav Černiansky
odborne spôsobilá osoba na VO
V Bratislave, 7.9.2009

