Výzva k súťaži (nadlimitná zákazka)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach
Sídlo
Obec (mesto): Košice
Ulica: Rastislavova
IČO: 17078202
DIČ: SK 2021157556
Kontaktná osoba: Ing. Richard Majza
Telefón: 055/62 214 00
Fax: 055/62 245 57
Elektronická pošta: smsz@kosice.sk
Internetová adresa : www.smsz.sk
Kontakt :
vo veciach organizačno – administratívnych
Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. ref. OaPÚ
č. t. : 055/62 214 00, kl. 43, fax : 055/6224557
e-mail : luxovasmsz@kosice.sk
JUDr. Eva Dajčárová – vedúca OaPÚ
č. t. : 055/62 214 00, kl. 45, fax : 055/6224557
e-mail : dajcarovasmsz@kosice.sk
vo veciach ekonomických :
p. Darina Mušinská – vedúca ekonomického úseku
č. t. : 055/62 214 00, kl. 56 , fax : 055/6224557
e-mail : musinskasmsz@kosice.sk

PSČ: 040 01
Číslo: 79

2.

Zmluva na poskytnutie služby: Zmluva na zabezpečenie poskytovania stravovania

3.

Názov predmetu zákazky :

4.

Opis predmetu zákazky: Opis služby je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1

5.
6.

Miesto uskutočnenia zákazky : Správa mestskej zelene v Košiciach
Klasifikácia
Štatistická klasifikácia produkcie :
Hlavný predmet zákazky CPV 55300000-3

Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok

Kategória služby : 17
7.
8.

Rozsah predmetu zákazky:
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
NIE
ÁNO

9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
ÁNO

10.

Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác:
Zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú

11.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 250.000,00 € za jeden kalendárny rok

12.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov
pridelených nadriadeným orgánom verejného obstarávateľa - rozpočet pre verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje .

13.

Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Na základe § 128, § 26 ods. 1 písm. a) až
f) zákona o verejnom obstarávaní
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:

-

nevyžadujú sa

-

vyžadujú sa

1.

Zoznam úspešne zrealizovaných zmlúv rovnakého charakteru ako je predmet zákazky (t.j
poukážky k odberu stravy, neakceptujú sa darčekové a podobné poukážky) uzavretých za
obdobie rokov 2008,2009,2010 v minimálnom počte 10 ks ročne. Minimálna hodnota aspoň 5
zákaziek (za všetky roky) musí byť vo výške 200 000,- € jednotlivo.
V zozname zmlúv uchádzač uvedie :
- obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla – miesta plnenia
- názov a popis predmetu zákazky
- zmluvnú cenu za celkovú zákazku
- telefonický kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie uvedených informácií
- dôkaz o uzavretých zmluvách a ich plnení, potvrdený odberateľom.
Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ
Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ, ak to nie je možné, uchádzač predloží vyhlásenie o dodaní zákazky

2.

Vyhlásenie uchádzača, že v čase platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto
zákazky uzavrie zmluvu s akýmkoľvek konkrétnym ďalším zariadením hromadného
stravovania, alebo zariadenia rýchleho občerstvenia a pod., a to podľa odôvodnenej
písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, ktorej predmetom bude poskytovanie
služby na princípe akceptácie stravných poukážok uchádzača.
Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:

V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokladov na predmet zákazky
uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve k užšej súťaži , uchádzač bude zo
súťaže vylúčený.
14.

Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
- iná adresa
Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 16.06.2011 do: 08.07.2011
v pracovnom čase od: 8,00 hod.
do: 12,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe žiadosti uchádzača.
Úhrada za súťažné podklady:
NIE
ÁNO

15.

Lehota na predkladanie ponúk:
deň : 05. mesiac: 09 rok: 2011 hodina: do 12,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
- iná adresa
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

16.

Otváranie obálok s ponukami:
deň: 06. mesiac: 09 rok: 2011 hodina: 9,00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach
Obec (mesto): Košice
Ulica: Rastislavova
Poschodie: prízemie

PSČ: 040 01
Číslo: 79
Číslo miestnosti: zasadačka

-3-

1.
2.

17.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Cena za službu – provízia v % z nominálnej hodnoty stravnej poukážky
......................................................................................................................70 bodov
Počet zmluvných zariadení poskytujúcich stravovanie formou stravných poukážok
v meste Košice .................................................................................................. 30 bodov

Použije sa elektronická aukcia:
ÁNO

18.

NIE

Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
ÁNO

NIE

19.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
deň: 30. mesiac: december rok: 2011

20.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ak pôjde o doplňujúce služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula
dodatočne z nepredvídaných okolnosti, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 58
ods. 1 písm. i)
V prípade nepredloženia ani jednej ponuky alebo ani jedna z ponúk nebude vyhovovať
požiadavkám verejného obstarávateľa a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa
podstatne nezmenia, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 58 ods.1 pism. a).
Dátum: 17.06.2011
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Ľudmila Luxová - UO 334-483-2004O
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
v obstarávateľskej organizácii

