Správa o zákazke v zmysle § 24 ods.2 a ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podlimitná zákazka na poskytnutie služieb: Príprava a dodávka stravy
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Sociálne služby mesta Trenčín, Piaristická 42,911 01 Trenčín IČO: 36124702
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb- 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
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
Bližší opis sa nachádza vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladov.
Hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Predpokladaná hodnota zákazky je 690 845,00,- EUR bez DPH
Ponuková cena úspešného uchádzača je 833.805,11 € s DPH
Použitý postup zadávania zákazky:
Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb (uvedených v príl.č.1 k zákonu 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – zadávaná v
súlade s § 113 až § 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného
obstarávania a čísla týchto oznámení:
Výzva na predkladanie ponúk uverejnená vo Vestníku verejného č. 109/2018 z 04.06.2018 pod sp.
zn. 7719-WYS ,,Príprava a dodávka stravy“

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neaplikuje sa.

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: Neaplikuje sa.
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Neaplikuje sa.
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:

Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stal uchádzač: Hospital Catering Solutions, s.r.o., Rajská
7, 811 08 Bratislava, nakoľko celková ponuková cena tohto uchádzača bola najnižšia spomedzi
vyhodnocovaných ponúk (uchádzač bol jediný, kto predložil ponuku v zákazke) a najnižšia celková
cena v danej zákazke bola jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk. Uchádzač predložil platnú
ponuku pre vyššie uvedenú zákazku a splnil všetky podmienky účasti a jeho ponuka splnila
požiadavky na predmet zákazky určené verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk k
tejto zákazke a v súťažných podkladoch
Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám,
ak je známy:
0%
Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho
rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2.
Neaplikuje sa.
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135
ods. 1 písm. k).
Neaplikuje sa.
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2.
Neaplikuje sa.
Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
Neaplikuje sa.
Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:
Konflikt záujmov nebol zistený (posúdený bol najmä vzťah osoby zodpovednej za realizáciu
procesných úkonov vo verejnom obstarávaní, osoby zodpovednej za prípravu opisu predmetu
zákazky, osoby, ktorá vypracovala návrh súťažných podkladov, osoby, ktorá vypracovala návrh
zmluvy vo verejnom obstarávaní, štatutárneho zástupcu verejného obstarávateľa, zodpovedných
zamestnancov, členov komisie na vyhodnotenie ponúk a prípadných záujemcov/ uchádzačov)
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania:
Prípravné konzultácie sa uskutočnili: NIE
Odôvodnenie zrušenia postupu zadávania zákazky:
Neaplikuje sa.

