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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 4  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 17

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mestská časť Košice - Sever
IČO:  00690929
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestská časť Košice-Sever
Kontaktná osoba: Jaroslav Karola
Telefón: +421 556324774
Fax: +421 556324774
Email: jaroslav.karola@kosicesever.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.kosicesever.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Dodávka stravovania v zariadení opatrovateľskej služby a pre klientov opatrovateľskej služby

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice; Klienti
opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever, pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto,
Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce 
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK042

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku

II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby na poskytovanie celodenného stravovania 7 dní v týždni, podľa vopred
vyhotoveného jedálneho lístka, výberom z troch jedál v súlade s pravidlami racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy pre
klientov umiestnených v zariadení opatrovateľskej služby a príprava jedného teplého hlavného jedla pre seniorov -
klientov opatrovateľskej služby MČ Košice-Sever vrátane dodávky stravy priamo do domácností klientov (5 dní v týždni)

II.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
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Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55523000-2 

II.1.7.    Rozdelenie na časti
Nie

II.1.8.    Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Celodenné stravovania 7 dní v týždni, podľa vopred vyhotoveného jedálneho lístka, výberom z troch jedál v súlade s
pravidlami racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy pre klientov umiestnených v zariadení opatrovateľskej služby a
príprava jedného teplého hlavného jedla pre seniorov - klientov opatrovateľskej služby MČ Košice-Sever vrátane
dodávky stravy priamo do domácností klientov (5 dní v týždni)
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  99 000,0000 EUR

II.2.2.    Opcie 
Nie

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
Hodnota:  24

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1.    Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka sa nepožaduje

III.1.2.    Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

III.1.3.    Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov. Ak jej ponuka bude prijatá verejný obstarávateľ z
dôvodu riadneho plnenia zmluvy, bude požadovať od tejto skupiny dodávateľov, aby vytvorila právny vzťah tak, aby za
záväzky zodpovedali spoločne a nerozdielne z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

III.1.4.    Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie

III.2.    Podmienky účasti 
III.2.1.    Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného

alebo obchodného registra 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní). Splnenie podmienok účasti záujemca preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, 4 a 5
resp. §128 ods. 1 zákona, predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Všetky doklady verejný obstarávateľ požaduje predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa §31 ods. 3 zákona.

III.2.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač svoje finančné a ekonomické postavenie preukáže:prehľadom o celkovom obrate za predchádzajúci
hospodársky rok. K prehľadu záujemca pripojí výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za
predchádzajúci hospodársky rok. Výkazy musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo úradne overené
fotokópie potvrdené príslušným správcom dane. Odôvodnenie: Uchádzač v ponuke predloží požadované doklady,
ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Požaduje sa, aby priemerný dosiahnutý ročný obrat bol min. 40 000 EUR (v prípade, ak uchádzač predkladá výkazy
(resp. ekvivalentné doklady) v inej mene ako je €, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €,
ktorú stanoví kurzom NBS ku dňu zverejnenia tohto oznámenia. V prípade, že záujemcom je skupina dodávateľov podľa
§ 31 zákona, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne, v zmysle §31
ods. 3 zákona.

III.2.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač predloží doklad o schválení prevádzky úradom verejného zdravotníctva poskytovať uvedenú službu alebo
predložiť ekvivalentný doklad, ktorý sa vydáva v krajine sídla uchádzača. Odôvodnenie: uchádzač má preukázať
schopnosť plniť predmet zákazky.

III.3.    Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 
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III.3.1.    Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 
Nie

III.3.    Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 
III.3.2.    Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie

služby 
Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Verejná súťaž

IV.2.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena
IV.2.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Nie
IV.3.    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
STRKS2012

IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 
Nie

IV.3.3.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.11.2012 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie

IV.3.4.    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
11.12.2012 12:00

IV.3.6.    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Do termínu
Dátum:  31.01.2013

IV.3.7.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas:  12.12.2012 10:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Mestská časť Košice-Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košie
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou výpisu z obchodného registra resp. živnostenského listu.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Toto obstarávanie sa bude opakovať 

Nie
VI.2.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

10.11.2012
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