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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 17

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Slovenský pozemkový fond
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335345
Búdková 36, 817 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): GR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Kontaktná osoba: RNDr. Jaroslav Černiansky
Telefón: +421 220941236
Fax: +421 220941311
Email: cerniansky@pozfond.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: správa majetku štátu
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)

II.1.6)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Služby hromadného stravovania
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 17
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Slovenská republika
Kód NUTS:SK0
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody: v mesiacoch
Hodnota: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota: 704 000,0000 EUR
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie hromadného stravovania zamestnancov SPF (280 zamestnancov) formou
stravovacích poukážok (v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce) v zariadeniach, ktoré sú oprávnené poskytovať
stravovacie služby a zároveň akceptujú stravovaciu poukážku uchádzača.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55520000-1
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 704 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 487

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Nepožaduje sa.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo
skupina fyzických/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov v
prípade, že jej ponuka bude verejným obstarávateľom prijatá, musí mať pred podpisom zmluvy právnu subjektivitu
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, v prípade záujmového združenia právnických osôb podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. vytvorením európskej spoločnosti podľa zákona č. 562/2004 Z.z.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, v ponuke predložia čestné vyhlásenie, podpísané všetkými členmi skupiny, v
ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom, vytvoria všetci členovia skupiny
podnikateľov právnu formu s právnou subjektivitou. V prípade, že skupina dodávateľov oprávnila niektorého zo svojich
členov konať v mene skupiny, doloží plnú moc pre tohto člena skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Nie
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukáže splnenie podmienok
účasti v súlade so zákonom a výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 31 zákona, preukazuje splnenie podmienok účasti,
ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Nevyžaduje sa.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Nevyžaduje sa.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)

DRUH POSTUPU
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IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
DE/2013/14981-201
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 11.11.2013 14:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.11.2013 14:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 31.01.2014
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.11.2013 09:00
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejná súťaž sa pri poskytovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch bude realizovať systémom elektronického verejného obstarávania cez
portál EVO na http://www.evo.gov.sk. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a návrh na
plnenie kritérií sa budú predkladať v listinnej podobe. Po úvodnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia.
Pre účasť vo verejnej súťaži je nevyhnutné, aby sa záujemcovia zaregistrovali cez portál EVO a postupovali podľa
inštrukcií uvedených v metodických pokynoch a príručkách zverejnených na http://www.evo.gov.sk. Lehota na
prijímanie žiadostí o súťažné podklady, ktorá je poslednou lehotou na podanie žiadosti o registráciu a lehota na
predkladanie ponúk je v zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č.7/2013 totožná. Písomnú
žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov verejný obstarávateľ nebude akceptovať.
Otváranie časti ponuky označenej ako Kritériá sa uskutoční v rámci úvodného vyhodnotenia ponúk v termíne podľa § 41
ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ zverejní vo svojom profile informáciu s uvedením dátumu otvárania tejto časti
ponuky. Nakoľko sa uskutoční elektronická aukcia, je otváranie obálok označených ako Kritériá v zmysle § 43 ods. 3
zákona neverejné.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
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VI.5)

Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.09.2013
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