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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Stredná zdravotnícka škola
IČO: 00607053
Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):
Stredná zdravotnícka škola
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Oslancova
Telefón: +421 484724311
Fax: +421 484724243
Email: skola@szsbb.eu
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.szsbb.eu
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
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.OPIS
II.1.Názov zákazky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov 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: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24 974 29 Banská Bystrica
NUTS kód: SK032
II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v zmluvných
stravovacích zariadeniach, ktoré sú oprávnené na poskytovanie stravovacích služieb, prostredníctvom stravných
poukážok s ochrannými prvkami. Stravné poukážky budú slúžiť najmä na odber teplého jedla . Výška nominálnej
hodnoty stravnej poukážky je stanovená v hodnote 3,00 EUR. Celkový predpokladaný počet stravných poukážok
počas trvania zmluvy je cca 13 100 ks. Súčasťou predmetnej služby bude aj doručenie stravných poukážok do
sídla verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55520000-1
II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah
13 100 ks počas trvania zmluvy
II.2.2.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 39 300,0000 EUR
II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 12

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: Uchádzač
preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v § 99 ods. 1 písm. b) a
§ 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní predložením dokladu o oprávnení poskytovať
službu, ktorá je predmetom zákazky a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne overených kópií v súlade s § 26 ods. 2 resp. ods. 3 a 4 cit. zákona alebo § 128 ods. 1 zákona a to v
súlade s § 19 ods. 2 a 3 cit. zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 cit. zákona. Verejný obstarávateľ určil podmienky

účasti týkajúce sa osobného postavenia za účelom preverenia spoľahlivosti uchádzača a jeho
oprávnenosti vo vzťahu k predmetu zákazky.
III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Nepožaduje sa
III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Nepožaduje sa
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
Nie
IV.2.Administratívne informácie
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: 17.04.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.05.2013 12:00
IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 03.05.2013 10:00
Miesto : Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24 974 29 Banská Bystrica
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch

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

VI.2.Ďalšie informácie
Súťažné podklady si môže záujemca vyžiadať na kontaktnom mieste ktoré je uvedené v ODD. I. tejto
výzvy, prípadne elektronicky na e-mailovej adrese verejného obstarávateľa uvedenej tiež v ODD.I.
Záujemca vo svojej žiadosti uvedie e-mailovú adresu na ktorú mu budú súťažné podklady odoslané.
Súťažné podklady budú odosielané elektronicky na prípadné požiadanie záujemcu aj formou poštovej
zásielky. Lehota viazanosti ponúk je do 31.08.2013. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť
použitý postup zadávania zákazky ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
VI.3.Dátum odoslania tejto výzvy
10.04.2013

