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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
Telefón: +421 417063110
Email: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Fax: +421 417231912
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.zilina.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

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

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok
Referenčné číslo: 4776/2017
Hlavný kód CPV
55520000-1
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovanie hromadného stravovania pre zamestnancov formou
stravovacích poukážok s ochrannými prvkami.
Celková odhadovaná hodnota
619 286,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
55520000-1
Miesto vykonania
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Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
A/ Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
B/ Mestská polícia Hollého 11, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlade
s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práve v znení neskorších predpisov a zákona č.
87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane nefajčiarov), formou stravovacích poukážok s
ochrannými prvkami, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky hlavného
jedla a vhodného nápoja podľa ponúkaného hlavného menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového
lístka najmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa vo
vymedzenom čase podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na území slovenskej republiky, najmä mesto Žilina a
katastrálne územia mesta Žilina (Bánova, Brodno, Budatín, Bytča, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové,
Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota), vymedzené časti v čase od 11:30 hod. do 13:00 hod.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 v súlade s ustanovením zákona k
osobnému postaveniu. Podľa §32 ods. 2 písm. e) zákona uchádzač predloží doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar,
službu vo väzbe na predmet zákazky. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Na splnenie podmienok účasti sa vzťahuje § 152
zákona.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nevyžaduje.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie
zoznamu minimálne 3 poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania,
V zmysle § 34 ods. 1 písm. l) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má
uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať technické alebo odborné kapacity osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú alebo
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
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plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia okrem § 32
ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti z dôvodu overenia si stabilného odborne zdatného uchádzača
skúsenosťami, ktoré sú primerané k predpokladanej hodnote zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. písm. a) uchádzač predloží zoznam minimálne 3 poskytnutých
služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania v súhrnnej hodnote 600 000 EUR bez DPH, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. V prípade, že odberateľom bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, resp. vyhlásenie uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení doplneným dokladom, preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli poskytnuté.
K § 34 ods. písm. l) uchádzač alebo záujemca uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa (meno priezvisko, obchodné meno alebo
názov, sídlo alebo adresa pobytu, identifikačné číslo alebo ak nebolo pridelené identifikačné číslo dátum narodenia).
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)

IV.1.3)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie: Nie
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.04.2017 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.04.2017 10:00
Miesto: Mestský úrad Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť "OSTATNÉ" je neverejné. Na otváraní ponúk
časti "KRITÉRIA" verejný obstarávateľ odporúča zúčastnenie zástupcom uchádzača. Uchádzač môže byť zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača resp. osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.

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

VI.4)
VI.4.1)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Áno
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Áno
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
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VI.4.3)

VI.4.4)

VI.5)

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Pracovný čas verejného obstarávateľ je v pracovných dňoch v
čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Súťažné podklady si
možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa so zaslaním informácie na adresu: katarina.zahradnikova@zilina.sk s
uvedením kontaktných údajov alebo na základe žiadosti budú zaslané prípadne osobne v pracovných dňoch od 08:00
hod. do 14:00 hod.. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov, ktoré sú v súlade s § 18 zákona o
VO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť
postup podľa § 116 zákona o VO. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie týkajúce sa tohto verejného
obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, sa v tomto
verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými redpismi
účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.03.2017
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