Výzva na predkladanie ponúk č. 2/2019
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Centrum sociálnych služieb EDEN
Adresa:
Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO:
42348901
DIČ:
2023957375
Zastúpený:
Mgr. Andrea Šišilová
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Krivošová
Telefón:
+421907732775
Elektronická pošta:
krivosova.jana@vuczilina.sk
3. Druh zákazky
Zákazka na poskytovanie služieb – Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o ver. obstarávaní:
SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY
4. Názov zákazky:
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb EDEN
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb v rozsahu: príprava celodennej racionálnej a
v prípade potreby i dietetickej stravy vrátane jej dopravy do budovy objektu zariadenia:
Centrum sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku na dobu jedného roka od
nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Uchádzač musí spĺňať nasledovné požiadavky:
1. zabezpečovať stravu každý deň, vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin a to:
a)
celodenné stravovanie pri racionálnej strave a neslanej diéte –
raňajky, desiata, obed, olovrant, večera; a v prípade potreby,
b)
celodenné stravovanie pri ostatnej dietetickej strave raňajky, desiata, obed, olovrant, večera; a v prípade potreby
c)
celodenné stravovanie pri diabetickej diéte –
raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
2. zabezpečiť pestrosť stravy vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych
a diétnych jedál a zabezpečiť požadovanú gramáž jedál v zmysle § 11 písm. o) zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý upravuje odporúčané
výživové dávky pre obyvateľstvo v SR (tab. č. 3 a č. 3a) Vestníka MZ SR 2015 v súlade so
zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb (požiadavky
na výživové hodnoty pre požadované vekové kategórie tvoria prílohu č. 1 Rámcovej
dohody- aktuálne vekové zloženie prijímateľov sociálnej služby v zariadení),
3. distribuovať stravu do zariadenia vozidlom/vozidlami v nádobách (vlastných nádobách
uchádzača), ktoré spĺňa/spĺňajú hygienické kritéria v zmysle potravinového kódexu. Služby
súvisiace s porciovaním pri dodržaní normatívov stravovacej jednotky bude vykonávať
zodpovedná osoba verejného obstarávateľa,

4. zabezpečovať dovoz stravy v časoch: - raňajky do 7:00 hod, - obedy do 11:00 hod., - večere
do 17:30 hod, periodicita podávania dennej stravy: 5x denne/6x denne, pričom desiata bude
dovážaná s raňajkami a olovrant s obedom, II. večera bude dodávaná s večerou I,
5. elektronicky predkladať týždeň vopred 2-týždňový stravný lístok objednávateľovi, ktorý ho
v spolupráci so stravovacou komisiou pripomienkuje a odošle do 2 pracovných dní
dodávateľovi na vyhodnotenie zazmluvnenou diétnou sestrou dodávateľa. Dodávateľ ho po
posúdení diétnou sestrou zašle schválený najneskôr do posledného pracovného dňa v týždni do 10,00 hod., predchádzajúceho prvému dňu účinnosti schváleného a pripomienkovaného
stravného 2-týždňového lístka,
6. v prípade zhoršenia zdravotného stavu prijímateľov sociálnych služieb zariadenia v zmysle
tráviacich ťažkostí, po nahlásení tohto stavu objednávateľom dodávateľovi, je dodávateľ
povinný akceptovať navrhnuté zmeny v zložení jedálneho lístka podľa aktuálnej potreby,
7. úspešný uchádzač zabezpečí na prepravu potravín varnice - termoboxy, ktoré musia
zodpovedať hygienickým predpisom v zmysle zásad Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a zásad potravinového kódexu,
8. rozsah, t.j. množstvo a špecifikácia stravného lístka bude pravidelne odsúhlasovaná
zmluvnými stranami, a rovnako diétnou sestrou dodávateľa,
9. obstarávaná strava musí byť biologicky plnohodnotná, kaloricky vyvážená a musí spĺňať
kalorickú nutričnú hodnotu, ktorá zodpovedá charakteru stravovaných. Za splnenie
požadovanej hranice nutričnej hodnoty bude zodpovedný úspešný uchádzač. Splnenie
požadovanej hranice nutričnej hodnoty poskytovanej stravy bude zmluvný uchádzač
preukazovať 1xmesačne v podobe výpisu plnenia výživových hodnôt poskytnutej stravy,
potvrdeného diétnou sestrou v zmysle platnej legislatívy,
10. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť plnenie podmienok systému správnej
výrobnej praxe na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva,
11. dodávateľ zabezpečí odvoz biologicky-rozložiteľného kuchynského odpadu 3xdenne
vrátane poskytnutia nádob na tento odpad. Predpokladané množstvo obstarávaných služieb
vyjadrených na 1 deň: Raňajky: 81 porcií, Desiata: 81 porcií, Obed: 81 porcií, Olovrant: 81
porcií, Večera I: 81 porcií, Večera II: pravdepodobne 5 porcií. Dodávateľ sa v rámcovej
dohode zaviaže, že bude poskytovať služby objednávateľovi pri splnení platných právnych
predpisov, veterinárnych a hygienických noriem a Potravinového kódexu SR. Verejný
obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného poskytovania
stravovacích služieb počas obdobia 12 mesiacov. Bude sa jednať o poskytnutie biologicky
hodnotnej a racionálnej a dietetickej stravy z čerstvých surovín podľa aktuálnej potreby
sociálneho zariadenia, na základe priebežných čiastkových týždňových objednávok v zmysle
odsúhlasených stravných lístkov.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Lipt. Hrádok
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
55521100-9 Rozvoz stravy,
55521200-0 Donáška stravy,
55520000-1 Služby hromadného stravovania,
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo inštitúcie.
Kategória služieb: Hotelové a reštauračné
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
163 708,60 EUR bez DPH (12 mesiacov)
Preddavky ani zálohové platby sa nebudú poskytovať. Vlastné platby sa budú realizovať
formou bezhotovostného platobného styku nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bolo
stravovanie zabezpečené. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.
10. Rámcová dohoda:
Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú – 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy, a to s účinnosťou od 08.05.2019 – 07.05.2020. Návrh rámcovej dohody tvorí Prílohu
č. 2 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý
sa umiestni na 1. mieste po ukončení elektronického prieskumu trhu, a to len v odôvodnených
prípadoch.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Uchádzač do cenovej ponuky (do Prílohy č. 1) uvedie jednotkovú cenu za celodennú
racionálnu stravu v EUR s DPH na 1 osobu (cena za celodennú neslanú diétu bude rovnaká
ako cena za celodennú racionálnu stravu).
Cena bude obsahovať cenu za stravnú jednotku (náklady na suroviny), náklady na prípravu
stravy (celkové režijné náklady), náklady na dovoz stravy do sociálneho zariadenia a odvoz
biologického kuchynského odpadu v rozsahu: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera na
jednu osobu.
Cenu vloží do Prílohy č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií, ako cenu celkovú t.j. cenu
zohľadňujúcu náklady na suroviny, prípravu stravy, dovoz stravy a ostatné náklady.
Súčasťou ceny budú aj náklady na likvidáciu kuchynského biologického odpadu, ktorého
odvoz 3xdenne zabezpečí úspešný uchádzač.
Uchádzač musí vo svojej cenovej ponuke zohľadniť možnú požiadavku na plnenie i
dietetickej stravy, pri diabetickej diéte aj v podobe II. večere, ak takáto možnosť nastane. V
takýchto prípadoch celodenná dietetická strava bude v rozsahu: raňajky, desiata, obed,
olovrant, večera, a v prípade diabetickej stravy raňajky, desiata, obed, olovrant, večera I.,
večera II.. V oboch prípadoch vrátane všetkých režijných a ostatných nákladov (dopravy
stravy do sociálneho zariadenia a likvidácie kuchynského biologického odpadu). Uchádzač
môže navýšiť cenu celodennej stravy na jednu osobu, ktorú tvoria náklady na suroviny
a režijné náklady na prípravu stravy vrát. dovozu do zariadenia a likvidácie biologického

odpadu o 15 % z celodennej (racionálnej) stravy na 1 os. pri tejto dietetickej strave (okrem
neslanej diéty). Cenu za celodennú dietetickú stravu (vrát. celodennej diabetickej stravy)
uchádzač do cenovej ponuky (do Prílohy č. 1) vkladať nebude.
Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k predmetu zákazky. Ak súčasťou
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a
nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka a ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka
bude zo súťaže vylúčená.
12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) Prílohu č. 1 (vzor) – vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka,
b) Prílohu č. 2 (vzor) – podpísaný Návrh Rámcovej dohody,
c) potvrdenie o oprávnení v danom odbore podnikať vo vzťahu k predmetu zákazky (úradne
overená kópia) – Príloha č. 3,
d) zmluva s diétnou sestrou spolu s dokladom preukazujúcim odbornú spôsobilosť pre diétnu
sestru, ktorá bude zostavovať jedálny lístok tak, aby bola zabezpečená min. vyživovacia
nutričná hodnota poskytovanej stravy v nadväznosti na požiadavky stravovanej osoby
v zmysle platnej legislatívy, a ktorá bude predkladať verejnému obstarávateľovi mesačný
prehľad o plnení výživových hodnôt podľa aktuálnych vekových skupín a zaradenia
prijímateľov sociálnej služby v zmysle platného Vestníka MZSR 2015 prostredníctvom
dodávateľa (kópia) – Príloha č. 4,
e) zmluva so spoločnosťou o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov
kategórie 3 (kópia) – Príloha č. 5,
f) potvrdenie o platnom zápise do zoznamu hospodárskych subjektov (kópia) – Príloha č. 6,
g) rozhodnutie RÚVZ, príp. príslušného orgánu- schválenie prípravy dietetickej stravy
v prevádzke uchádzača (kópia) - Príloha č. 7,
h) čestné vyhlásenie – možnosť kontroly priestorov úspešného uchádzača verejným
obstarávateľom na požiadanie /vzor - príloha č. 8/,
ch) údaje o tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom
vzťahu sú k uchádzačovi ako preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti na poskytovanie
služieb viažucich sa k predmetu zákazky /príloha č. 9/,
i) doklad, ktorým uchádzač potvrdí, že má k dispozícii primerané priestorové podmienky na
poskytnutie služby, ktorej súčasťou je vydávanie jedál do prenosných obedárov a termonádob (napr. Aktuálne rozhodnutie RÚVZ o povolení uvedenia zariadenia do prevádzkyschválenie Prevádzkového poriadku pre stravovaciu časť - kópia), (príloha č.10).
j) potvrdenie o zápise v registri partnerov verejného sektora (kópia), (príloha č. 11).

Požiadavky sledujú nájsť dodávateľa, ktorý má dostatočné skúsenosti s poskytovaním
služieb obdobného charakteru, ako je predmet zákazky s ohľadom na rozsah požadovaných
služieb a predpokladanú hodnotu zákazky. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo
vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky a predpokladanú hodnotu
zákazky.
V prípade nepredloženia akejkoľvek z príloh bude uchádzač z verejnej súťaže
vylúčený a jeho ponuka nebude posudzovaná.
Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky pravidelného
zabezpečovania stravy v rozsahu 5xdenne pri racionálnej strave a pri dietetickej strave;
6xdenne pri diabetickej diéte počas celého roka pre prijímateľov sociálnej služby v počte 81,
a to podľa objednaných a odsúhlasených potrieb zariadenia. 14-denný stravný lístok bude
odsúhlasený oboma zmluvnými stranami, pričom zmluvná diétna sestra úspešného uchádzača
bude zodpovedná za naplnenie min. požadovaných normatívov vyživovacej hodnoty
poskytovanej stravy v zmysle platnej legislatívy. Stravná jednotka musí mať charakter
racionálnej a v prípade nahlásenej potreby aj dietetickej stravy.
13. Vysvetľovanie:
V prípade potreby objasnenia podmienok, uvedených v tejto výzve a jej prílohách, môže
ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie najneskôr dva dni pred
ukončením lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví.
14. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 29. 04. 2019 do 12,00 hod.
Cenové ponuky vrátane požadovaných príloh je možné zaslať poštou, kuriérom alebo
doručiť osobne na kontaktnú adresu: Ing. Jana Krivošová, Centrum sociálnych služieb EDEN,
Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok najneskôr v lehote na predkladanie
ponúk. Ponuky doručené e-mailovou komunikáciou sa nebudú akceptovať.
V prípade doručenia ponuky po lehote na predkladanie ponúk, táto nebude otvorená a bude
vrátená odosielateľovi ponuky.
Vyhodnotenie ponúk prebehne do 1 pracovného dňa, o čom budú oboznámení všetci
uchádzači, ktorí predložili ponuky do stanoveného termínu.
14.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť
uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
požadovanými údajmi
Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa
Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
Označenie „súťaž – neotvárať“
Označenie názvom zákazky: „Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum
sociálnych služieb EDEN“
15. Vyhodnotenie ponúk na základe:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za celodennú stravnú jednotku v zmysle bodu 11
tejto výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritérií + doručené požadované prílohy.

16. Ďalšie informácie:
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste, a ktorý
predloží všetky požadované dokumenty v zmysle bodu 12 tejto výzvy.
17. Prílohy k výzve:
Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Návrh rámcovej dohody
Príloha č. 8: Vyhlásenie k súťažným podkladom na predmet zákazky
Výsledkom bude rámcová dohoda.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
Dátum: 11.4.2019

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby
za proces verejného obstarávania: Ing. Jana Krivošová
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného
riadiaceho pracovníka: Mgr. Andrea Šišilová

