BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Pohronské múzeum, Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

Predmet zákazky:
„Zabezpečenie stravovania formou stravných
poukážok pre zamestnancov Pohronského múzea vo
vybranej sieti stravovacích zariadení“

V Novej Bani, október 2020

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov:
Pohronské múzeum
Sídlo:
Bernolákova 20/2, 968 01 Nová Baňa
IČO:
35985020
Zastúpený: Mgr. Katarínou Konečnou, riaditeľkou múzea

2.

Názov predmetu zákazky.

Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov
Pohronského múzea vo vybranej sieti stravovacích zariadení.
3. Druh zákazky: Služby hromadného stravovania
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Pohronské múzeum, Bernolákova 20/2, 968 01

Nová Baňa
5. Termín dodania predmetu zákazky.

Zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov od dátumu jej účinnosti alebo do vyčerpania
limitu 18 000 € podľa toho, čo nastane skôr. Termín plnenia čiastkových dodávok
sa požaduje do 48 hodín od doručenia objednávky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000,- €
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.

Kontaktná osoba: Ing. Antónia Garajová, ekonómka PM,
muzeumpm@stonline.sk, ekonom@pohronskemuzeum.sk
tel.č.045/6855178
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke.

Nominálna hodnota stravnej poukážky sa požaduje vo výške 4,00 €.
Predpokladaný počet stravných lístkov je 4 500 ks/24 mesiacov.
9. Stručný opis predmetu zákazky.

Stravné poukážky musia byť dostatočne chránené proti falšovaniu a zneužitiu.
Musí byť na nich zreteľne vyznačená nominálna hodnota, kalendárny rok
s vyznačením doby platnosti.
10. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
 § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. uchádzač je oprávnený poskytovať službu
zodpovedajúcu predmetu zákazky. Pre splnenie predmetnej podmienky
účasti sa vyžaduje predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. e) –
doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky naskenovaná kópia alebo odkaz na webový register - obchodný alebo
živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo
podnikania uchádzača.
 § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého

pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie
čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača - predložené vo formáte .pdf
(príloha č. 3 Výzvy)
11. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Pohronského
múzea prostredníctvom stravných poukážok vo vybranej sieti stravovacích
zariadení. Nominálna hodnota stravnej poukážky sa požaduje vo výške 4,00 €.
Predpokladaný počet stravných lístkov je 4 500 ks na 24 mesiacov.
Uchádzač musí mať vlastné stravovacie zariadenie alebo musí mať uzavreté
zmluvy so stravovacími zariadeniami, poskytujúcimi min. jedno hlavné teplé
jedlo, a min. jeden vhodný nápoj, akceptujúcimi stravné poukážky uchádzača
(ďalej len „akceptačné miesta uchádzača“) v prevádzkach nachádzajúcich sa
v meste, v ktorom sa nachádza sídlo verejného obstarávateľa.
Akceptačné miesta musia byť podložené aktuálnym zoznamom. Aktuálny
zoznam bude tvoriť samostatnú prílohu ponuky uchádzača.
Aktuálny zoznam akceptačných miest uchádzača musí obsahovať minimálne:
IČO prevádzkovateľa, názov prevádzkovateľa a adresu umiestnenia prevádzky,
údaj o druhu prevádzky (napr. jedáleň, bufet, bar, reštaurácia, a pod., v prípade,
že viac akceptačných miest - rôznych prevádzok jedného prevádzkovateľa sa
nachádza na rovnakej adrese), prípadne kontaktné údaje (tel. č., fax, e-mail).
Miestom sídla prevádzky sa nerozumie sídlo podľa verejných registrov, ale
umiestnenie (miesto – ulica), kde sa konkrétna prevádzka nachádza.
Stravné poukážky musia byť dostatočne chránené proti falšovaniu a zneužitiu.
Musí byť na nich zreteľne vyznačená nominálna hodnota, kalendárny rok
s vyznačením doby platnosti.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou
stravnej poukážky. Uchádzač navrhuje cenu stravnej poukážky. Pod cenou sa
rozumie cena za jednu stravnú poukážku, ktorú zaplatí odberateľ za dodanie
stravnej poukážky nezávisle od jej nominálnej hodnoty. Návrhom uchádzača na
plnenie tohto kritéria je cena za jednu stravnú poukážku vyjadrená v €
zaokrúhlená na dve desatinné miesta. V cene stravnej poukážky musia byť
zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou, výrobou, distribúciou stravných
poukážok, dane, poplatky, clá, vrátane všetkých ostatných nákladov uchádzača.
13. Obchodné podmienky.

Obchodné podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Typ zmluvy – zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania.

14. Obsah ponuky.

Ponuka musí obsahovať:
- Identifikačné údaje v minimálnom rozsahu: obchodné meno uchádzača,
meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a emailová adresa,
prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ s uchádzačom
komunikovať.
- Dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa bodu 10. tejto výzvy
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1 Výzvy) podpísaný štatutárnym
zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- Zmluvu (príloha č. 2 Výzvy) podpísanú štatutárnym zástupcom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- Čestné vyhlásenie (príloha č. 3 Výzvy) že uchádzač nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.- Aktuálny zoznam akceptačných miest
nachádzajúcich sa v meste objednávateľa.
15. Spôsob predloženia ponuky.
Ponuky sa predkladanú elektronicky formou e-mailu. V predloženej ponuke musia
byť uvedené všetky požadované údaje a pripojené požadované naskenované
doklady ( odporúčaný formát je .pdf ). Doklady musia byť k termínu predloženia
ponuky platné a aktuálne. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich
v ponuke viditeľne označí.
16. Lehota na predkladanie ponúk.
Ponuky musia byť doručené do 10.11. 2020 do 15:00 hodiny na adresu
muzeumpm@stonline.sk
Na ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk verejný
obstarávateľ nebude prihliadať!
17. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky
uchádzačom.
Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ bezodkladne po
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí / neprijatí
ponuky. Oznámenie bude doručené e-mailovou poštou.
18. Ďalšie (doplňujúce) informácie.
Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia Oznámenia o prijatí ponuky doručí 2x podpísanú zmluvu na
adresu verejného obstarávateľa- Pohronské múzeum, Bernolákova 20/2,
968 01 Nová Baňa
19. Prílohy:
- Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 2 Výzvy – Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
- Príloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie

