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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Sereď
IČO:  00306169
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
Kontaktná osoba: Bc. Branislav Koričanský
Mobil: +421 905335839
Telefón: +421 317892392
Email: branislav.koricansky@sered.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sered.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.sered.sk/profil-verejneho-obstaravatela
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

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

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb:  mesto Sereď
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Mesto Sereď zabezpečuje stravovanie svojim zamestnancom v súlade so zákonom 311/2001 Z. z. Zákonník práce
formou stravovacích poukážok. Hodnota stravovacej poukážky v sume 3,00 eur predstavuje 75 % stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Súčasťou zákazky je aj dodanie
stravovacích poukážok do sídla verejného obstarávateľa.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55300000-3 

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

56404 stravných poukážok
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  169 212,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.01.2014
Ukončenie:  31.12.2015

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie 
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch
1.1.1.1 až 1.1.1.7 alebo ich úradne osvedčených kópií: 
1.1.1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže 
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1.1.1.1.1 že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme, 
1.1.1.1.2 že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.1.2 Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že nebol naňho vyhlásený
konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,. 
1.1.1.3 Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže že
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
1.1.1.4 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže že nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
1.1.1.5 Doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať službu. 
1.1.1.6 Čestné vyhlásenie že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1.1.1.6.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
1.1.1.6.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
1.1.1.6.3 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
1.1.1.6.4 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
1.1.1.6.5 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
1.1.1.7 Čestné vyhlásenie že  
1.1.1.7.1 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia, 
1.1.1.7.2 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Verejný obstarávateľ
nepožaduje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického 
postavenia.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.3.1 Podľa § 28 ods.1 písm.
j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby v
zozname stravovacích zariadení a prevádzok zabezpečujúcich podávanie hlavného teplého jedla vrátane vhodného
nápoja na území mesta Sereď formou akceptácie stravovacích poukážok uchádzača. Zoznam uchádzač predloží ako
samostatnú prílohu a pre každé stravovacie zariadenie uchádzač v ponuke uvedie názov stravovacieho zariadenia,
adresu a tel. číslo. Všetky stravovacie zariadenia uvedené v zozname musia byť aktívne musia mať aktuálny a platný
zmluvný vzťah s uchádzačom v čase vypracovania ponuky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1.3.1.1 V súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje pre minimálnu úroveň technickej spôsobilosti podľa bodu 1.3.1 aby uchádzač v ponuke
preukázal, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne využívať minimálne 2 stravovacie zariadenia na území mesta Sereď. 
1.3.1.2 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 1.3.1 za účelom preukázania technickej
spôsobilosti na poskytnutie služby ako dôkaz, že v súčasnom období je uchádzač schopný a technicky spôsobilý riadne
plniť takúto zmluvu.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno
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IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

10/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  18.10.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  28.10.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  28.10.2013 13:00
Miesto :  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované vo výzve, musia 
byt predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené 
kópie, pokiaľ nie je určené inak. Ponuka musí byt vyhotovená v 
písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
Ponuka musí byt vyhotovená písacím strojom, alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre 
fyzickú osobu čitateľný. 2. V prípade podaní vysvetlení, verejný 
obstarávateľ podá vysvetlenie všetkým jemu známym záujemcom a 
zároveň vysvetlenie umiestni aj na www stránke. 3. Súťažné podklady 
budú v elektronickej podobe sprístupnené bez omedzenia na stránke verejného obstarávateľa v jeho profile 
verejného obstarávateľa, po registrácii na stránke www.evob.sk a na žiadosť na email kontaktnej osoby po zverejnení 
výzvy vo vestníku.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
07.10.2013
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