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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
IČO:  36124702
Piaristická 42 , 911 01 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Cap
Telefón: +421 902920032
Email: jan.cap@ssmtn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/8628

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/8628
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Príprava a dodávka stravy
Referenčné číslo:  SSmT/EO/1712/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
55523000-2

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín , m.r.o.: 
a.Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín  
b.Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie) 
 
Verejný obstarávateľ - objednávateľ sa zaväzuje odoberať počet stravných jednotiek vždy v závislosti od svojich
aktuálnych potrieb. Celkové počty stravných jednotiek uvedené v súťažných podkladoch sú len orientačné a budú sa
upravovať v objednávkach na základe skutočného počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb
a ich požiadaviek počas trvania Rámcovej dohody uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ je teda
oprávnený objednať si väčší alebo menší počet porcii ako je uvedené v predpokladaných množstvách v tejto zákazke,
resp. objednať si len niektoré samostatné jedlo v rámci stravnej jednotky 
 
Stravnou jednotkou sa na tieto účely rozumie celodenná strava pozostávajúca zo samostatných jedál: 
a.raňajok, 
b.desiaty, 
c.obedu (polievka a hlavné jedlo) 
d.olovrantu, 
e.večere  
f.druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy). 
 
Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle písm. a) až f) sa delí na tieto
druhy: 
racionálna strava  
diabetická strava 
šetriaca strava 
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kašovitá strava 
 
Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
627 662,73 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

55521200-0
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
 Zariadenie opatrovateľskej služby ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie) 
Zariadenie pre seniorov Lavičkova ul. č.10, 911 01 Trenčín

II.2.4)    Opis obstarávania
Druh stravy a predpokladaný počet porcii za 36 mesiacov  
 
Racionálna------------- 
Raňajky 38601 
Desiata 38601 
Obed 89808 
Olovrant 38601 
Večera 38598 
Diabetická------------- 
Raňajky 30357 
Desiata 30357 
Obed 35901 
Olovrant 30357 
Večera 30357 
2.Večera 30357 
Šetriaca------------- 
Raňajky 9489 
Desiata 9489 
Obed 13542 
Olovrant 9456 
Večera 9489 
Kašovitá------------- 
Raňajky 11679 
Desiata 11679 
Obed 11679 
Olovrant 11679 
Večera 11679

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
627 662,73 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  36

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný
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čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi,
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu, 
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu, 
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
 
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším 
ako tri mesiace, 
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 
mesiace, 
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením (vzor sa nachádza v súťažných podkladoch). 
 
 
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 
Podľa § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov platí, že na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný
obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; môže vyžadovať ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie
podľa § 32. 
Je aj v záujme verejného obstarávateľa, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je evidovaný ako dlžník voči
príslušným štátnym orgánom, a tiež, aby uchádzač, jeho štatutárny organ, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného
orgánu, prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestné činy, ktoré špecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a ktorý
spĺňa aj ďalšie verejným obstarávateľom požadované podmienky účasti tak, ako je uvedené v § 32 zákona o verejnom
obstarávaní a preto vyžaduje preukázanie splnenia týchto podmienok účasti.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu, v
ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v
ktorej má uchádzač vedený účet. V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je v nepovolenom debete, alebo že jeho
účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj
podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia
uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude z tejto zákazky uchádzač
vylúčený.  
 
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou zastupovať uchádzača), v
ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke
(ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v súťažných podkladoch.
 
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v
originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii.  
 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
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Vzhľadom na to, že úhrada za predmet zákazky bude fakturovaná priebežne, verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu,
že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať zákazku a zrealizovať zákazku aj bez
predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal
aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie
účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
(napr. o účte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.). 
 
V súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje (odbornú) technickú spôsobilosť:  
 
Zoznam poskytnutých služieb (podľa § 34 ods. 1 písm. a)) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto
zákazky (za služby rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky sa považuje napr. príprava
celodennej stravy alebo príprava obedov pozostávajúcich z polievky a hlavného jedla) za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania, (tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní
č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade, ak budú v zmluvnej cene poskytnutých služieb (v referenčnom
liste) zarátané aj iné služby ako požadované (t. z. služby iné ako rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je
predmet zákazky), uchádzač je povinný uviesť cenu len za služby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je
predmet zákazky uvedený v tomto bode.(Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej
úrovne.) 
 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už
má skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená hlboko pod hodnotou predpokladanej
hodnoty zákazky, čo verejný obstarávateľ považuje za primerané a podporujúce hospodársku súťaž. Verejný
obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo porovnateľného
charakteru aspoň v tomto rozsahu, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto minimálnom objeme majú
vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner.
Práve skúsenosti uchádzača s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných zákaziek vytvárajú predpoklad pre
kvalitné a odborné plnenie zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Nakoľko zákazka bude financovaná z verejných
zdrojov, je o to potrebnejšie, aby bola zákazka zrealizovaná riadne, skúseným partnerom bez vážnejších technických a
odborných problémov a práve skúsenosti uchádzača by mali byť zárukou kvalitného plnenia.  
 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
poskytnutie služieb (podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže uchádzač nasledovne: 
Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii min. 1 osobu so vzdelaním v odbore asistent výživy (diétna sestra) alebo v
odbore výživa ľudí a s odbornou praxou min. 2 roky v danom odbore. Uvedené preukáže predložením overenej kópie
dokladu o vzdelaní a profesijným životopisom uvedenej osoby, podpísaným vlastným podpisom tejto osoby. V prípade,
že táto osoba nie je v zamestnaneckom pomere k uchádzačovi, predloží aj svoje písomné vyhlásenie, že bude
uchádzačovi k dispozícii pre plnenie zmluvy v prípade úspešnosti uchádzača 
 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Údaje o odbornej kvalifikácii majú zabezpečiť odborné a kvalifikované plnenie predmetu zákazky tým, že uchádzač bude
disponovať osobou, ktorá má odborné vzdelanie v oblasti výživy, prostredníctvom ktorej bude zabezpečovať odbornú
prípravu diétnej stravy pre klientov verejného obstarávateľa, pričom táto osoba musí mať potrebné odborné vzdelanie a
prax na vykonávanie tejto činnosti. 
 
V súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie
splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) skutočnosť, aby uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými
podmienkami) preukázal poskytnutie služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky v
rozhodnom období v minimálnom objeme 56.000,- € bez DPH v súčte, pričom verejný obstarávateľ požaduje, že žiadna
jednotlivá "referencia" nesmie byť nižšia ako 7.000,- € bez DPH) t. z. minimálny objem poskytnutých služieb na jednu
referenciu je 7.000,- € bez DPH, pričom všetky predložené referencie musia mať spolu hodnotu minimálne 56.000 € bez
DPH.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
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Dodávateľ (úspešný uchádzač) je povinný v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti rámcovej dohody, ktorá bude
výsledkom zadávania tejto zákazky doručiť Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) - príslušné
rozhodnutie/rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prípravu a prepravu stravy v súlade s platnou
legislatívou v zmysle zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania. Dodávateľ uvedené doklady predloží ako originál alebo overenú kópiu.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  18.06.2018 10:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do:  31.07.2018
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  18.06.2018 15:15
Miesto:  Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, kancelária č.dv.66,
5. posch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Pri otváraní obálok bude umožnená účasť všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom
osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle výpisu z obchodného registra alebo prostredníctvom osoby, ktorú
štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc Eur). 
2. Všetky doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti musia byť predložené verejnému 
obstarávateľovi v orig. vyhotovení alebo ako úradne over. kópia dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak). 
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slov. jazyku. 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo ver. obst. sa predkladajú v štátn. jazyku. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka. 
4. Od uchádzačov sa NEVYŽADUJE, aby predložili ponuku obsahujúcu osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky,
"Ostatné". T. z. všetky doklady predložte v jednom obale. 
5. Verejný obstarávateľ na základe § 114 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk. 
6. V tomto postupe zadávania zákazky bude ver. obstarávateľ pri komunikácii so záuj./uchádzačmi postupovať v súlade
s § 187 ods. 8Zákona o VO. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude
uskutočňovaná pís. formou.Komunikácia a výmena informácii v tomto verejnom obstarávaní sa teda nebude
uskutočňovať elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o VO. 
7. Pri JEDe: Ver. obst. uvádza, že obmedzuje inform. požadované na podm. úč. (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti
oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie. 
8. Ver. obst. v súlade so Zák. o VO zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky, súťažné podklady a 
doplňujúce dok. a všetky ostatné inform. bez obmedzenia prostredníctvom svojho profilu na adrese uvedenej v úvode
tohto oznámenia. 
Každému záujemcovi, ktorý požiada o posk. súťažných podkl. zaslaním žiadosti elektronicky prostredníctvom emailu na
kont. os. uvedenú v bode I.1 (Ing. Cap), ich verejný obstarávateľ poskytne elektronicky (emailom) aj vo formáte 
dokumentu word (súťažné podklady a JED) 
9. Ďalšie skutočnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.05.2018
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