Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
V zastúpení: E-VO, s.r.o., DIGITAL PARK EINSTEINOVA III.,
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Zadanie zákazky podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Identifikačné údaje
1

Verejný obstarávateľ

2
3

Organizačná zložka
Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)
Kontaktná osoba pre verejné
obstarávanie (meno, telefón,
email)

4

Mestská časť Bratislava - Lamač
Adresa : Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
Prednosta miestneho úradu
Mgr. Michaela Kövari Mrázová, +421 (2) 64 78 00 65,
prednosta@lamac.sk
Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897,
klient@tenders.sk

Predmet zákazky
5

Názov zákazky

6

Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
Spoločný slovník obstarávania
(CPV):
Stručný opis predmetu zákazky

7
8

9

Predpokladaná hodnota
zákazky

„Elektronické stravné karty pre mestskú časť
Bratislava - Lamač“
služby

30199770-8 Stravné poukážky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich
so zabezpečením stravovania pre zamestnancov
verejného obstarávateľa dodaním elektronických
stravovacích kariet a priebežným dodávaním stravného
lístku v elektronickej podobe.
52 057,80 bez DPH

Výsledok zadania zákazky
10
11

Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka
Požadované obchodné
a platobné podmienky

Rámcová zmluva
Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
12

Kritérium č. 1: Najnižšia cena za
predmet zákazky v EUR s DPH

Váha – 90

Stránka 1

Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
V zastúpení: E-VO, s.r.o., DIGITAL PARK EINSTEINOVA III.,
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

13

Kritérium č. 2: Lehota dobitia
stravovacích kariet vyjadrená
v hodinách od doručenia
záväznej objednávky

Váha - 10

Podmienky účasti uchádzačov
14

Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie týchto
dokladov/dokumentov:

1. kópia dokladu o oprávnení dodávať predmet
obstarávania

Predloženie ponuky
15
16

Požadovaný spôsob určenia
ceny v cenovej ponuke
Obsah ponuky

17

Označenie ponuky

18

Miesto a spôsob doručenia
ponuky
Lehota na predkladanie ponúk 08.08.2019, 14:00 hod.
(deň a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
08.08.2019, 14:30 hod./neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
Lehota viazanosti ponuky
31.10.2019
(dátum)
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

19

20
21

Celková cena v EUR s DPH
1. základné identifikačné údaje uchádzača
2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod
14 tejto výzvy)
3. návrh na plnenie kritéria (Príloha č.1)
4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
5. vyplnená príloha s názvom „Kalkulácia cien, lehota
dobitia v hodinách“ (Príloha č. 3)
6. Technické parametre stravovacích kariet (v zmysle
naviazania stravovacích kariet na dochádzkový
systém)
7. Návrh Rámcovej zmluvy
„Predmet e-mailu“
Heslo súťaže – „Elektronické stravné karty pre mestskú
časť Bratislava - Lamač“
na e-mail adresu uvedenú v bode 4 tejto výzvy
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Doplňujúce informácie
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33

V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť
informácie uvedené v zadávaní zákazky.
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý
skončil druhý alebo tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová
ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky
ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento
účel vyčlenené.
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
Ponuky sa predkladajú v mene euro.
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na
predkladanie ponúk.

Podrobný opis predmetu zákazky
34

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením stravovania
pre zamestnancov verejného obstarávateľa dodaním elektronických stravovacích kariet a
priebežným dodávaním stravného lístku v elektronickej podobe v predpokladanom počte
zamestnancov 45 za obdobie 12 mesiacov, t.j. 11 520 ks predpokladaných stravných
jednotiek.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravovacích
kariet bude realizované v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisoví (ďalej len „Zákonník práce“), vydávaných
dodávateľom.
Pod pojmom „zabezpečenie stravovania“ sa rozumie umožnenie platby za podanie teplého
hlavného jedla vrátane polievky a vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných
stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie karty.
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Verejný obstarávateľ bude presný počet stravovacích kariet a stravných jednotiek
upravovať mesačne, v závislosti od ich skutočných potrieb.
Stravovanie zamestnancov bude poskytované v stravovacích zariadeniach akceptujúcich
stravovacie karty úspešného uchádzača (dodávateľa).
Špecifikácia stravovacej karty:













musí obsahovať názov a logo dodávateľa (emitenta),
musí byť vystavená vždy na meno držiteľa stravovacej karty,
musí byť použiteľná len na účel platby za stravovanie (nie výber v hotovosti), s možnosťou
naviazania na dochádzkový systém obstarávateľa,
musí byť použiteľná na stravovanie alebo kúpu potravín na území Slovenskej republiky,
musí byť použiteľná v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny
slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín),
musí obsahovať prílohu - poučenie pre držiteľa stravovacej karty,
musí byť viazaná na identifikačný kód – PIN kódom
musí platiť minimálne 36 mesiacov od dňa jej vydania,
musí obsahovať dátum exspirácie stravovacej karty - vyznačený minimálne rok a mesiac,
musí byť vybavená čipom a musí byť bezkontaktná a s možnosťou overenia zostatku
hodnoty elektronických stravných lístkov (jednotiek) v eurách,
musí mať číselný a čiarový kód,
musí mať uvedené kontaktné údaje dodávateľa.

Stravovacia karta nemôže mať charakter všeobecného platobného prostriedku a musí byť
určená na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach
a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého
jedla (predajne potravín) s možnosťou naviazania na dochádzkový systém obstarávateľa.
Stravovacie karty budú dodávané verejnému obstarávateľovi po doručení písomnej
objednávky dodávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej
objednávky.
Objednávanie a dobíjanie stravovacích kariet sa bude realizovať prostredníctvom
elektronického objednávkového systému na základe elektronických objednávok verejného
obstarávateľa.
Dobíjanie stravovacích kariet prebehne maximálne do 24 hodín od doručenia záväznej
objednávky.
35

Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia
Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií a ich uvedenej relatívnej váhy.
Pravidlá uplatnenia stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk sú nasledovné:
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Kritérium č.1: Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR s DPH:
Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 90, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou
navrhovanou cenou na dodanie predmetu zákazky. Pri ďalších návrhoch na plnenie,
uvedených v ostatných ponukách uchádzačov sa počet pridelených bodov určí podľa
vzorca:
á
ℎ
Cena minimálna Cena navrhovaná Body maximálne -

á

á

najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu zákazky
platnej ponuky vyjadrená v eurách,
príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu zákazky,
uvedená vo vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách,
maximálny počet bodov, pridelený pre dané kritérium (90).

Kritérium č.2: Najnižšia lehota dobitia stravovacích kariet vyjadrená v hodinách od
doručenia záväznej objednávky
Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 10, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou
navrhovanou lehotou dobitia stravovacích kariet. Pri ďalších návrhoch na plnenie,
uvedených v ostatných ponukách uchádzačov sa počet pridelených bodov určí podľa
vzorca:
ℎ
ℎ

í ℎ
í ℎ

á
ℎ

á

á

Lehota dobitia stravovacích kariet minimálna - najnižšia navrhovaná lehota dobitia
stravovacích kariet platnej ponuky vyjadrená
v hodinách
Lehota dobitia stravovacích kariet navrhovaná - príslušná posudzovaná lehota dobitia
stravovacích kariet, uvedená vo vyhodnocovanej
ponuke, vyjadrená v hodinách
Body maximálne maximálny počet bodov, pridelený pre dané kritérium
(10).
Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov od najvyššieho dosiahnutého počtu bodov
po súčte bodov pridelených uchádzačom za jednotlivé kritériá.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok
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ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

........................................................
Marek Havaš
osoba zodpovedná za proces VO

Zoznam príloh výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu)
2. Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu)
3. Príloha č. 3 – Kalkulácia cien, lehota dobitia v hodinách (tvorí samostatnú prílohu)
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