
      SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky     
                              Ul. Mierova 2145/10, 038 61  Vrútky            
                               

Senior - 118/2021                                                                                   Vrútky 01.12.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky

      V súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Zz. a Prílohou č. 1 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení  niektorých  zákonov  si  Vás  v  rámci  prieskumu  trhu  pri  zákazke  s  nízkou  hodnotou
dovoľujeme vyzvať  na  predloženie  cenovej  ponuky na  prípravu a  dovoz celodennej  stravy pre
klientov  zariadenia  SENIOR  –  ZPS  a  DSS  Vrútky,  vrátane  odvozu  a  likvidácie  prebytkov
(kuchynského odpadu).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
    Názov :      SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
    IČO :         42347670
    Sídlo :        Ul. Mierova 2145/10, 038 61 Vrútky

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania :
                       Andrej Ďuríček
Telefón :         0905 700 015
E-mail :          andrej.duricek@seniorvrutky.sk

Miroslava Šereššová
Telefón :         0905 700 015
E-mail :          miroslava.seressova@seniorvrutky.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania :
                        Andrej Ďuríček
Telefón :         0905 700 015
E-mail :          andrej.duricek@seniorvrutky.sk

Miroslava Šereššová
Telefón :         0905 700 015
E-mail :          miroslava.seressova@seniorvrutky.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1    Názov zákazky: „ Príprava a dovoz celodennej stravy pre klientov zariadenia SENIOR
                                       2022“.
2.2    Hlavný kód CPV: 55521200-0 (Donáška stravy)
2.3    Dodatočný kód CPV: 55523000-2 (Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo
         iné inštitúcie)
         55521100-9 (Rozvoz stravy)
2.4    Druh zákazky : Zákazka s nízkou hodnotou – služby podľa prílohy č.1 zákona o VO
2.5    Predpokladaná hodnota zákazky: menej ako 130 000 € bez DPH
2.6    Miesto dodania:
         SENIOR – zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierova 2145/10, 03861
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         Vrútky, prízemie
2.7    Zákazka bude realizovaná formou e-mailovej alebo telefonickej objednávky. Na dodanie
         predmetu zákazky bude uzatvorená rámcová zmluva o poskytovaní služby. Trvanie zmluvy:

od 01.01.2022 - do 31.12.2022 alebo do uplynutia rámcovej sumy určenej pre túto zákazku -
130 000€ bez DPH.

                                              
3.   Opis predmetu zákazky
 3.1.  Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre klientov zariadenia SENIOR 
vrátane likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na obdobie roka 2022 pre 
predpokladaný max. počet klientov 58 podľa potreby, do priestorov verejného obstarávateľa, a to v 
rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady 
stravovania, úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A 
(Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZSR, čiastka 17-18), Odborným usmernením č.
168/2006 (organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č. 
533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania, Vyhláškou 
MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z
hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní 
systému HCCP ako Správna výrobná prax. 
Dovoz stravy do objektu zariadenia v daných termínoch dodania najneskôr do jednej hodiny po 
navarení: dovoz raňajok a desiaty v čase o 6:45 hod., dovoz obeda a olovrantu v čase o 11:00 
hod.,dovoz večere a druhej večere v čase o 16:15 hod., do priestorov určených zodpovednými 
pracovníkmi verejného obstarávateľa, ktorí stravu prevezmú. Nádoby, v ktorých je strava dovážaná 
umýva dodávateľ stravy. V prípade, že nie ste platcom DPH, uviesť cenu celkom a na túto 
skutočnosť upozorniť. Uviesť cenu spolu s DPH za celodennú stravu pre 1 prijímateľa sociálnej 
služby. Príprava a dodanie jedálneho lístka minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom ďalšieho 
týždňa, po schválení ponúkaných jedál zo strany lekára - diabetológa príp. diétnej sestry. Odvoz a 
likvidácia kuchynského odpadu minimálne 2-krát za 7 dní. Nádoby na odvoz a likvidáciu 
biologicky rozložiteľného (kuchynského) odpadu zabezpečuje obstarávateľ.
3.2    Podmienky dodania :
         - fyzické doručenie do priestorov zariadenia v mieste dodania,
         - fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim a
           odsúhlasované kompletnosti dodávky,
3.3   V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie, vrátane
        dopravy do miesta dodania, vrátane vykládky do priestorov určených zodpovednými  
        pracovníkmi verejného obstarávateľa, nakládky, odvozu a likvidácie kuchynského odpadu.

4.     Možnosť predloženia ponuky
4.1   Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania podľa prílohy č.1

5.     Podmienky financovania predmetu obstarávania
5.1   Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2   Zálohy nebudú poskytované.
5.3  Fakturácia  –  faktúry  budú  vystavené  na  adresu  verejného  obstarávateľa.  Faktúry  budú
vystavované v týždennom intervale  po odsúhlasení  stravy povereným zamestnancom verejného
obstarávateľa. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

6.     Podmienky účasti uchádzačov
6.1   Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

-  kópia  dokladu o oprávnení  podnikať  na  daný predmet  zákazky – predloženie  dokladu o
oprávnení  dodávať  tovar  uvedený  v  predmete  zákazky  (výpis  z  obchodného,  výpis  zo
živnostenského  registra,  výpis  zo  zoznamu  hospodárskych  subjektov),  doklad  o  oprávnení
likvidovať  kuchynský  odpad  (prípadne  čestné  prehlásenie  o  spolupráci  so  spoločnosťou



oprávnenou podnikať v danom predmete),
- uchádzač nesmie mať  uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
- čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov s verejným obstarávateľom podľa
§23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,
- čestné vyhlásenie, že uchádzač má k dispozícií strojové a technické vybavenie potrebné na
riadne plnenie zákazky, vrátane automobilu na prevoz stravy,
-  predloženie  vzorového  jedálneho  lístka  na  2  týždne  pri  racionálnej  strave  a   strave  so
zachovaním bielkovinovej, diabetickej a výživnej diéty,
- čestné prehlásenie o spolupráci s diabetológom, príp. diétnou sestrou.

6.2  Potvrdenie o registrovaní v registri partnerov verejného sektora s číslom vložky a dátumom 
zápisu, prípadne čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je partnerom verejného sektora,  
ktorý má povinnosť registrovať sa v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.  o registri  partnerov  
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.     Lehota na predloženie ponúk
7.1   Lehota na predloženie ponúk je určená do 15.12.2021 do 10:00 hod.
7.2.  Ponuky musia byť doručené v e-mailovej podobe, osobne alebo poštou na adresu zariadenia,
        a musia byť označené predmetom ,  "VO - príprava a dovoz celodennej stravy pre klientov
        zariadenia SENIOR 2022“
7.3   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : e-mailová adresa a poštová adresa obstarávateľa
        uvedená v bode 1.
7.4   V prípade, že nie ste platcom DPH, uviesť cenu celkom a na túto skutočnosť upozorniť.

8.     Kritériá na hodnotenie ponúk
8.1.  Najnižšia cena s DPH za celodennú stravnú jednotku. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté
        všetky náklady spojené s dodávku tovaru ( cena tovaru, doprava na miesto určenia, likvidácia  
        kuchynského odpadu a pod.), ktoré budú taktiež posudzované. 
8.2   Porovnáva sa u platiteľov DPH cena v € s DPH a u neplatiteľov DPH celková  cena v €.           
8.3   Dodávateľ musí cenovú ponuku zaručiť po dobu trvania zmluvy.

9.    Vyhodnotenie ponúk
9.1  Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.12.2021 o 14:00 hod. v SENIOR - Zariadenie pre     
        seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierova 2145/10, 038 61 Vrútky, prízemie.

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
10.1     Poskytnuté informácie budú výlučne slúžiť pre potreby verejného obstarávateľa. Výsledok
            posúdenia týchto informácií verejný obstarávateľ oznámi podnikateľským subjektom, ktoré 
            poskytli informatívne cenové ponuky.
10.2     Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh zmluvy, podmienky v zmluve budú
            dohodnuté v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk a predloženou cenovou 
            ponukou.
10.3     Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
            obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
10.4     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
            v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
            v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Vrútky 01.12.2021
                                                                                                                  Andrej Ďuríček

          Referent ZÚ



Príloha č.1
Opis – Zoznam požadovaných služieb
POŽIADAVKA  - NACENIŤ POLOŽKY   ZOZNAMU   S   DPH

Raňajky a desiata -

Obed a olovrant -

Večera a večera II (diabetická) -

POLOŽKY   JEDNOTLIVO   NACENIŤ   A   UVIESŤ   VÝSLEDNÚ   CENU

Ak si uplatňujete osobitne náklady na odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu, tak prosím naceniť aj ten na jednotku 50l nádoby.


