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Verejná súťaž podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.
Všeobecné informácie

1. I DENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Mesto Poprad IČO: 00 326 470
Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Mária Jakubčová
Telefón: 052 716 72 59 Fax: 052 772 12 18
E-mail: vo@msupoprad.sk Internetová stránka: www.poprad.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov verejného obstarávateľa,
formou akceptovania stravných poukážok uchádzača v priebehu 24 mesiacov v požadovanej nominálnej
hodnote, v súlade so špecifikáciou uvedenou časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Služby majú byt‘ poskytované v súlade s ustanovením ~ 152 ods. 2 zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
v platnom znení.

2.2 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z DopInkového slovníka SpoloČného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
55300000-3 — reštauračné služby a podávanie jedál, 30199770-8 — stravné poukážky

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí Čast‘
súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

2.4 Predpokladaná hodnota celej zákazky na 24 mesiacov je 462 000,- eur

Straně poukážky sú zaradené do predaja poštových cenín a kolkou a sú oslobodené od DPH, ak sa predávajú za
nominálnu hodnotu.

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky nie je rozdelený na Časti. UchádzaČ predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2 Ak súČasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantně riešenie zaradené do vyhodnotenia.

5. PÖVOD PREDMETU ZÁKAZKY

Podmienky na póvod predmetu zákazky sa neuvádzajú.

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade.

6.2 Predpokladaná dížka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky je 24 mesiacov ato do od 1.1.2014 do
31.12.2015
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Verejná súťaž podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstaávateľa, zo sociálneho
fondu a finančných prostriedkov zamestnancov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú
platbu.

8. DRuH ZÁKAZKY
8.1 Typ zmluvy na poskytnutie služby: zákazka na poskytnutie služby. Výsledkom verejného obstarávania bude

uzavretie zmluvy o poskytovaní služíeb medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a —

dodávateľom služby (ďalej len „uchádzač“), uzavretej v súlade s ~ 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka v znení neskorších zákonov.

8.2 Kategória služieb: 17.

8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis
predmetu zákazky.

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 31.12.2013.

9.2 V prípade, ak bude Úradom pre verejné obstarávanie vykonávaný dohľad nad verejným obstarávaním
konaním o námietkach alebo vykonávaním kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy a z
postupu pri vykonávaní dohľadu nad verejným obstarávaním vyplynie odkladný účinok na konanie verejného
obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predÍženie lehoty viazanosti ponúk.

9.3 Verejný obstarávateľ móže aj v prípade inej potreby ako je uvedené v bode 9.2. predížiť lehotu viazanosti
ponúk. Verejný obstarávateľ v takom prípade oznámi uchádzačom zmenu termínu lehoty viazanosti ponúk.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetl‘ovanie

10. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI

10.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou organizáciou
a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky
alebo ich kombináciou.

10.2 Pri Čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spósobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich
obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa
osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskór do 3 (troch) dní odo dňa
odoslania tejto informácie.

10.3 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej
podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pam~t‘ovom médiu, pričom ak ide o dokumenty,
ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením
mena a priezviska osÓb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osÓb
a odtlačku pečiatky

10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spósobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej
obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa
osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou
zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE 5ÚŤAŽNÝcH PODKLADOV

11.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených
v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného obstarávania a/alebo v súťažných
podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na
predkladanie ponúk, móže ktorýkoľvek Zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej
osoby na adrese: ako v bodel)
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11.2 V súlade s výkladovým stanoviskom Uradu pre verejné obstarávanie sa záujemcom odporúča, aby si
vyžiadali súťažné podklady v takom časovom horizonte, aby v prípade potreby využitia inštitútu
vysvetlovania, vytvorili aj dostatočný priestor na jeho využitie. Nevyžiadaním súťažných podkladov
v dostatočnom predstihu pred lehotou na predkladanie ponúk si záujemcovia sami móžu znemožniť
využitie inštitútu vysvetlovania sút‘ažných podkladov. ~ 38 zákona ustanovuje verejnému obstarávateľovi
povinnosť oznámit‘ vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch preukázateľne
bezodkladne všetkým záujemocm najneskÓr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk t.j
29.10.2013, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote
určenej verejným obstarávateľom.

11.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa týchto súťažných podkladov, aby bob možné
dodržať lehotu podľa ~ 38 zákona, sa bude sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená v
písomnej forme osobne abebo prostredníctvom pošty najneskÓr najneskÓr do 23.10.2013 do 12.00 hod.

11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ móže doplniť informácie uvedené v sút‘ažných podkladoch, ktoré
zverejnení najneskÓr šest‘ dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Časť III.
Príprava ponuky

13. VYHOTOVENIE PONUKY

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byt‘ vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom abebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

13.2 Uchádzač predloží ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako „original“ (písomná forma) a „kópia na
CD/DVD nosiči“. Kópia na CDIDVD nosiči musí byt‘ v súbade s pokynmi na zverejnovanie dokumentov
zverejnenými na webovom sídbeUradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač bene na vedomie, že kÓpia
predložená v elektronickej podobe bude po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom abebo Po zrušeni
postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odosbaná na Úrad pre verejné obstarávanie
v zmysle ~ 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD
nosiči bude obsahovat‘ informácie, ktoré uchádzač považuje za dÖverné abebo obchodné tajomstvo, je
potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súbade s právnymi predpismi. V prípade, ak
kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade
s ~ 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (predbožiť súhlas
dotknutých osÓb, anonymizovať osobné údaje, atď.) Kópia ponuky musí splňať náležitosti požadované v ~
18 zákona o verejnom obstarávaní.

13.3 Potvrdenia, doklady a mé dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého
boba vyhbásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predbožené ako
prvopisy/originály abebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

14. JAZYK PONUKY

14.1 Ponuka a ďabšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predbožené v štátnom jazyku — v sbovenskom
jazyku v listinnej podobe.

14.2 Ak ponuku predkbadá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predbožiť doklady,
ktorými preukazuje spbnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v póvodnom jazyku a súčasne
predbožiť preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka jazyka, okrem dokbadov predbožených
v českom jazyku.

15. MENAA CENY UVÁDZANÉV PONUKE

15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
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15.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1 996 Z. Z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1 996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č.18/1 996 Z. z. o cenách.

15.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky. V cene za
poskytnutie služby musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s plnením predmetu zákazky (
vrátane províze, cla, dane z prianej hodnoty, balenia, dopravy do miesta pinenia, poistenia a ďaľších
nákladov spojených s dodávkou poukážok) uvedených v časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.

15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

16. ZÁBEZPEKA PONUKY

16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.

16.2 Zábezpekaje stanovená vo výške 10 000,- eur.

16.3 Spósoby zloženia zábezpeky ponuky
16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
16.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie

16.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky
16.4.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami ~ 313 až ~ 322 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej
banky (ďalej len „banka“). Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraniČnej
banky (ďalej len „banka“). Ako rovnocenný doklad nebude uznaná záruka za ponuku
vystavená poisťovňou. Doklad iný ako banková záruka podľa bodu 16.3.1. bude považovaný
za nesplnenie požiadaviek požadovaných v súťažných podkladoch

16.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
16.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (obstarávatel‘skú organizáciu) za dlžníka (uchádzača) v prípade

prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech obstarávateľskej organizácie
16.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške,
16.4.1.2.3 banka sa zavazuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 14 dní po doručení výzvy

obstarávateľskej organizácie na zaplatenie, na účet obstarávateľskej organizácie
16.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením

záručnej listiny obstarávateľskej organizácii,
16.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predlženej lehoty

viazanosti ponúk, pokiaľ obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti bankovej
záruky banke písomne oznámi takéto primerané predÍženie lehoty viazanosti ponúk,

16.4.1.2.6 banková záruka zanikne
16.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech

obstarávateľskej organizácie,
16.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti obstarávateľskej organizácie,
16.4.1.2.6.3 uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti

neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe
platnosti bankovej záruky nepožiadal o predíženie doby platnosti bankovej záruky.

16.4.1,3 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávatel‘skú organizáciu za
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľská organizácia požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku
poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná
listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byt‘
zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.

16.4.1.4 Ak záručná listina nebude súčast‘ou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
16.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
16.4.1.5.1 Obstarávateľská organizácia odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s ~

36 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.
16.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky Po uzavretí zmluvy
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16.4.1.6.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená,
pokiaľ obstarávateľská organizácia písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej
záruky počas doby jej platnosti.

16.4.2 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie
16.4.2.1 Finančně prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet obstarávateľskej

organizácie vedený v banke: VUB, a.s. Poprad,
číslo účtu: 1003- 24524-562/0200
s uvedením variabilného symbolu číslo 66, špec.symbol bude ičo uchádzača

16.4.2.2 Finančně prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávatel‘skej organizácie najneskÓr
v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

16.4.2.3 Ak finančně prostriedky nebudú zložené na účte obstarávateľskej organizácie, bude uchádzač
z verejnej sút‘aže vylúčený.

16.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
obstarávateľskej organizácie trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia
primerane predÍženej lehoty viazanosti ponúk.

16.4.2.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
16.4.2.5.1 Obstarávateľská organizácia vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s ~ 36 ods. 5 a 6 zákona

o verejnom obstarávaní.
16.4.2.5.2 Obstarávateľská organizácia vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných

prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
16.4.2.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky Po uzavretí zmluvy
16.4.2.6.1 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskór do 7 dní odo dňa uzavretia

zmiuvy.
16.4.2.6.2 Obstarávateľská organizácia vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných

prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.

16.5 SpÓsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia.

16.6 V prípade predíženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane pred!ženej lehoty viazanosti ponúk.

16.7 Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľskej organizácie, ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky Po uplynutí lehoty na predloženie ponúk počas plynutia lehoty viazanosti ponúk.

17. OBSAH PONUKY

17.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú čast‘ týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú
časť ponuky, označenú slovom „Ostatné‘.

17.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať:
17.2.1 titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov

a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konat‘ v danej veci za člena skupiny,

17.2.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania;
meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; Ičo; DIČ;
iČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu;
kontaktně telefónne číslo; číslo faxu; email,

17.2.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľskou
organizáciou v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na
predkladanie ponúk; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konat‘ za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

17.2.4 vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivost‘ a úplnost‘ všetkých dokladov
a údajov uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konat‘ v danej veci za člena skupiny,
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17.2.5 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola
vyhlásená verejná súťaž a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí
byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupíny
dodávateľov musí byt‘ podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny.
V súlade s ~ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie pocimienky účasti možno
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok
účasti predkladá úspešný uchádzač podľa ~ 44 ods. 1 v čase a spÓsobom určeným
obstarávateľskou organizáciou.

17.2.6 návrh zmluvy s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti
súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a podľa časti B.2 Opis
predmetu zákazky, bez vyplnenia návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk;
citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky musí byť
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konat‘ za uchádzača, v prípade skupiny
dodávatefov musí byt‘ podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny,

17.2.7 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,
v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľskou organizáciou vytvoria všetci
členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu,

17.2.8 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený príjímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny,
podpisanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny,

17.2.9 doklad o zložení zábezpeky ponuky

17.2 Čast‘ ponuky, ktoráje označená slovom „Kritériá« musí obsahovat‘:

17.2.1 vyplnený formulár návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk ( príloha č. 1) vypracovanú
podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spósob ich uplatnenia a podľa časti B.1 Spösob
určenia ceny, týchto súťažných podkladov. Formulár musí byť podpísaný štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade
skupiny dodávateľov musí byt‘ podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

17.2.2 vyplnená formulár - príloha č. 2 Počet aktuálnych zmluvných zariadení uchádzača poskytujúcich menu
na vymedzenom území

17.3. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku v rozpore s uvedeným ustanovením alebo z akéhokoľvek dóvodu
uvedie v časti „Ostatně“ aj informácie patriace do časti „Kritériá«, nie je možné takúto ponuku vylúčit‘,
verejný obstarávateľ bude pokračovať v otváraní ponúk a v súlade s ust. ~ 41 zákona o VO a každú
neštandardnú okolnost‘ uvedie v zápisnici z otvárania ponúk, resp. v zápisnici z vyhodnotenia ponúk.

18. NÁKLADY NA PONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného

nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas
plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Čast‘ IV.
Predkladanie ponuky

19. UcHÁDzAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIt PONUKU

19.1 Ucházačom móže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľskej organizácii
samostatne alebo skupina fyzických osób/právnických osób vystupujúcich voči obstarávateľskej organizácii
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spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá
obstarávateľskou organizáciou, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu na
plnenie zmluvy. Na zabezpečenie spoľahlivého plnenia zmluvy sa požaduje taká právna forma, aby sa
závazky voči objednávateľovi nešili iba s jedným právnym subjektom.

19.2 Právnická osoba, ktorej zakladatel‘, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa
verejnej súťaže nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné takúto
ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej sút‘aže.

20. PREDLOŽENIE PONUKY

20.1 Uchádzač móže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemóže byť vtom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľská organizácia vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľskej
organizácii.

20.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

21. OzNAčENIE OBÁLKY PONUKY

21.1 Uchádzač vloží dye samostatné a uzatvorené obálky s označením podľa názvu súťaže s identifikáciou
uchádzača označené názvom „Ostatné“ a názvom „Kritériá“ do jedného spoločného nepriehľadného obalu
(obálky). Obal takto skompletovanej ponuky musí byt‘ uzatvorený, prípadne zabezpečený proti
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.

21.2 Na obale ponuky musia byt‘ uvedené nasledovné údaje:
21.2.1 adresa miesta predkladania ponúk,
21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2.3 označenie „vereiná súťaž — neotvárať“,
21.2.4 označenie heslom súťaže,, stravné poukážky“

22. MIEsTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

22.1 Ponuky uchádzačovje potrebné doručiť na adresu:
Názov: Mesto Poprad
Obec (mesto): Poprad PSČ: 058 42
Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
Kontaktné miesto: podateľňa MsÚ na prízemí MsÚ

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 04.11.2013 o 12:00 hod.

22.3 Ponuka uchádzača predložená Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

23. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

23.1 Uchádzač móže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať spšť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním póvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk.
Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručit‘ v lehote na predkladanie ponúk a na
adresu miesta predkladania ponúk.
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Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24. OTvÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“

24.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskór overí neporušenost‘ ponuky a následne otvorí ponuku
a časť ponuky označenú ako „Ostatně“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatně« komisia
označí poradovým číslom v torn poradí, v akom bola predložená.

24.2 Otváranie častí ponúk, označených ako “Ostatně“ je neverejné.

24.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatně“ vykoná komisia dňa 04.11.2013 o 14:00 hod.
v zasadačke na IV. poschodí MsU.

24.4 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatně“ komisia vykoná všetky úkony podl‘a zákona o verejnom
obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti
ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzaČov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

25. PRESKÚMANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“

25.1 Komisia preskúma u častí ponúk označených ako „Ostatné“, predložených v lehote na predkladanie
ponúk, spinenie všetkých stanovených požiadaviek a rozhodne, či ponuky:
25.1.1 obsahujú všetky náležitosti uvedené v bode 17.2,
25.1.2 zodpovedajú pokynorn, požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej

súťaže a v týchto sút‘ažných podkladoch.

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná
súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne
závaznými právnymi predpismi.

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spÍňat‘ stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená.
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dóvodu vylúčenia.

26. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
26.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa ~ 26 zákona o verejnom

obstarávaní,
26.1.2 podmienok účasti týkajúcich sa fínančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa ~ 27

zákona o verejnom obstarávaní,
26.1.3 podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spčsobilosti uchádzača podľa ~ 28 zákona

o verejnom obstarávaní.

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie
podmienok účasti:
26.2.1 podľa ~ 26 ods. I a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, splnenie

podmienky účasti podľa ~ 26 ods. I písm. fl preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spÓsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek,
uvedených v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

26.4 Ak uchádzač nebude splňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podl‘a časti sút‘ažných podkladov A.2
Podmienky účasti uchádzačov alebo nepredloží požadované doklady a informácie alebo predloží neplatné
doklady alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti alebo nepredloží Po písomnej žiadosti podľa ~ 33 ods. 6 zákona vysvetlenie alebo
dopinenie predložených dokladov v určenej lehote, bude z verejnej sút‘aže vylúčený. Uchádzač bude
písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dóvodu vylúčenia.
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27. OPRAVA CHÝB

27.1 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Zrejmé chyby, zistené pri
vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platit‘ bude suma uvedená

slovom,
27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dÓsledkom

nesprávneho násobeniajednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,
27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena

s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej
jednotkovej ceny,

27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť
bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

27.2 0 každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie
písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie
jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.

27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
27.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo
27.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou alebo neurobí opravu chyby

v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o vykonanej oprave alebo chybe
27.3.3 ak uchádzač nedoručí vysvetlenie ponuky alebo vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote do

5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie.

28. OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO »KRITÉRIÁ“

28.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzt‘ahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené.

28.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia na mieste a v čase oznámenom
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk,
označených ako „Kritériá, bude aspoň pät‘ pracovných dní.

28.3 Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúČená.

28.4 Uchádzač mÓže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba)
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

28.5 Komisia oven neporušenost‘ časti ponuky, označenej ako „Kriténiá‘ a zverejní obchodné mená, sídla alebo
miesta podnikania všetkých uchádzaČov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom,
určených na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kriténiá« sa
nezverejňujú. Každú otvorenú čast‘ ponuky, označenú ako „Knitériá komisia označí rovnakým poradovým
číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné, predloženú tým istým uchádzačom.

28.6 Uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúČená
bude najneskór do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá odoslaná zápisnica
z otvárania tejto časti ponúk.

29. VYHODNOTENIE PONÚK

29.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spíňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú
vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola
vyhlásená verejná súťaž a vsúťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti
súťažných podkladov A.3 Knitériá na vyhodnotenie ponúk a spósob ich uplatnenia.

Časť VI.
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Dóvernost‘ a etika vo verejnom obstarávaní

30. DÓVERNOSt PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

30.1 lnformácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dóverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné
osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej
súťaže poskytovať alebo zverejňovat‘ uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym
mým tretím osobám.

30.2 lnformácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dÓverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
a mými všeobecne záväznými právnymi predpismilosobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z.
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutoČností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

30.3 Za dČverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy,
projektové dokumentácie, modely, spÓsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny
ale len cena, tak aj spÓsob výpočtu ceny a vzory.

30.4 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzaČov.

30.5 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ‘),
akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávatel‘ prepojený alebo ku ktorému je/bude
pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzt‘ahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len
„poddodávater), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu
ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia
zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný
dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa
požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dóverné a nebude možné
ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávatel‘skej organizácie.

31. OPRAvNÉ PROSTRIEDKY

31.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom obstarávateľskej organizácie, móže podľa ~ 136 zákona o verejnom obstarávaní
podať obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu.

31.2 Uchádzač, ktorý podal obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu, móže v prípade zamietnutia
podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska obstarávateľskej organizácie
ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podat‘ podľa ~ 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku.
Podaniu námietok podľa ~ 138 ods. 2 písm. d) až g) a podaniu námietok podľa ~ 137 ods. 2 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní nemusí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu.

Časť Vii.
Prijatie ponuky

32. OzNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

32.1 Ak vprípade podľa ~ 32 ods. 11 zákona overejnom obstarávaní nedošlo kpredloženiu dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti skór, bude po vyhodnotení ponúk vyhodnotené splnenie
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste
v poradí. Ak dčjde k vylúČeniu uchádzača alebo uchádzačov bude následne vyhodnotené splnenie
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri tomto vyhodnotení splnenia
podmienok účasti sa bude postupovať podľa ~ 33 ods. 1, pričom budú uchádzači vyzvaní na predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desat‘ pracovných dní odo
dňa doruČenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
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32.2 Po skončení postupu podľa predchádzajúceho bodu a po odoslaní všetkých prípadných oznámení
o vylúčení uchádzača bude bezodkladne písomne oznámené všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.

32.3 Úspešnému uchádzačovi sa oznámí, že jeho ponuka sa prijíma.

32.4 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámí, že neuspel a dÓvody neprijatia jeho ponuky.

33. UZAVRETIE ZMLUVY

33.1 Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk.

33.2 V súlade s ~ 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní je úspešný uchádzač povinný poskytnúť riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní
povinnosť podľa prvej vety ~ 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, mÓže byť zmluva uzavretá
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak druhý uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo
nesplní povinnosť podľa prvej vety ~ 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, móže byť zmluva uzavretá
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1. V súlade s ~ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní spinenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač
podľa ~ 44 ods. I v čase a spósobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Všetky predložené
doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku.

2. V prípade podľa ~ 32 ods. 11 zákona Po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na
predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti

3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byt‘ predložené v póvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku

I PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA ~ 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejného obstarávania sa mÓže zúčastniť len ten, kto splňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa ~ 26 ods. I zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ~ 26
ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:

1. ~ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo
za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra
trestov nie starším ako tn mesiace

2. ~ 26 ods. I písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje výpisom z
registra trestov nie starším ako tn mesiace

3. ~ 26 ods. 1 písm. C) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač
preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tn mesiace

4. ~ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dóchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tn mesiace

5. ~ 26 ods. I písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia -

uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tn mesiace

6. ~ 26 ods. I písm. fl - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu -

vo vzt‘ahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje dokladom o
oprávnení poskytovať služby

7. ~ 26 ods. I písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má pravoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,

2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
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2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, ked‘ k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

- uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
8. ~ 26 ods. I písm. I) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá

je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podl‘a zákona, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením

9. ~ 26 ods. I písm. j) nemá nesplnenú povinnost‘ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením

V súlade s ~ 128 ods. I zákona podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní podľa ~ 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov a v súlade s
výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č.I0120I3 z 23.7. 2013
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2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO
POSTAVENIA

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie
ako dákazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia
schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je
požadovaná.

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:

podľa ~ 27 ods. I písm. a) zákona a to:
vyjadrením banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti
uchádzača plniť finančné závazky. Vyjadrenie banky musí odrážat‘ aktuálnu a skutočnú finančnú situáciu v čase,
v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Potvrdenie musí byť originál alebo úradne osvedčená kápla.
Výpis z účtu uchádzača sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

Uchádzač móže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade postupuje podl‘a ~ 27 ods. 2 zákona verejnom obstarávaní

3. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ
SPÓSOBILOSTI
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spÓsobilosť
na dodanie predmetu zákazky ako dÓkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spósobilý
úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná,
resp. v súčasnom období je schopný a technicky spósobilý riadne plniť takúto zmluvu.

Požadovanú technickú spÓsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:

podľa ~ 28 ods. I písm. a) zákona a to: zoznamom
poskytnutých služieb za predchádzajúce tn roky (2010,2011,2012) doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia
služieb s uvedením cien, lehöt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávatel‘ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola má osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dókaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli dodané.
Ak uchádzač má potvrdenie o uspokojivom poskytnutí služby v mene inej ako EUR, súčasťou potvrdenia musí
byť aj prepočet inej meny na EUR. Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB
platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania
Uradu pre verejné obstarávanie

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Na splnenie uvedenej podmienky uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval minimálne 3
služby s požadovaným predmetom zákazky s cenou minimálne 400 000 EUR vrátane DPH

Uchádzač móže na preukázanie technickej spósobilosti alebo odbornej spÓsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohl‘adu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač postupovať podl‘a ~ 28
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
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Verejná sůťaž podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Verejný obstarávateľ zriadi komisiu na vyhodnotenie ponúk v súlade s ~ 40 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Komisia neverejne vyhodnotí ponuky z hľadiska požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a
vylúči ponuky, ktoré nesp[ňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch.

3. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené iba ponuky uchádzačov, ktorí neboli vyiúčení z verejného obstarávania
a ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám, podmienkam a špecifikáciám uvedeným v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v sút‘ažných podkladoch a mých dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v
lehote na predkladanie ponúk, bez ohľadu na skutočnosť, či využil uchádzač spósob preukázania splnenia
podmienok účasti čestným vyhlásením alebo predložil doklady a dokumenty podľa oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania a súťažných podkladov.

I. Ponuky budú vyhodnocované na základe dvoch stanovených kritérií:

1.1 Kritérium č. 1: Celková cena jednej stravnej poukážky (vrátane sprostredkovateľskej odmeny,
nákiadov na balné a poštovné, dopravné, clo, poistenie, dovoznú prirážku, DPH a pod.) zahrnuté všetky
náklady uchádzača súvisiace s plnením predmetu zákazky (vrátane províze, cla, dane z prianej hodnoty,
balenia, dopravy do miesta pinenia, poistenia a ďafšJch nákladov spojených s dodávkou poukážok

Váhový koeficient: 70 bodov

1.2 Kritérium č. 2: Počet aktuálnych zmluvných zariadení uchádzača poskytujúcich menu na
vymedzenom území (v zložení: polievka, hlavné teplé jedlo, nápoj) reštauračným spÓsobom v meste
Poprad —na ulicach uvedených v zozname ulíc podľa časti v BIA I súťažných podkladov podľa priloženej
mapy (ulice sú vyznačené žitou farbou) akceptujcich stravné poukážky

Váhový koeficient: 30 bodov

2. Pravidlá pre uplatnenie kritérií pre výber najvhodnejšej ponuky a spósob ich uplatnenia:

2.1. Kritérium č. 1: Najnižšia celková cena jednej stravovacej poukážky

Maximálny počet bodov (70) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou celkovou cenou stravnej poukážky v
mene EUR uvedenej vo formulári: Kritérium č.Ia na hodnotenie ponúk.“Pri ďalších ponukách uchádzačov sa
počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie každej ďalšej ponuky uchádzača sa
vypočíta ako podiel najnižšej ceny stravnej poukážky a navrhovanej ceny stravnej poukážky prenásobený
maximálnym počtom bodov (70 bodov) ‚ ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. Získané body sa zaokrúhiia
s presnosťou na dye desatinné miesta.

Výpočtový vzorec:
I(najnižšia cena stravnej poukážky/navrhovaná cena stravnej poukážky) x (maximálny počet bodov)/

2.2. Kritérium č. 2: Najvyšší počet aktuálnych zmluvných zariadení uchádzača ku dňu predloženia
ponuky poskytujúcich menu na vymedzenom území:

Maximálny počet bodov (30) sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším počtom aktuálnych zmluvných
zariadení poskytujúcich požadované menu vo vymedzenom území uvedených vo formuiári: „Kritérium
č.Ib na hodnotenie ponúk.. Pri ďalších ponukách uchádzačov sa počet prideľovaných bodov určí
priamou úmerou. Bodové hodnotenie každej ďalšej ponuky uchádzača sa vypočíta ako podiel
navrhovaného počtu zmluvných zariadení poskytujúcich požadované menu a najvyššieho počtu
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‘Verejná súťaž podľa zákona Č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zmluvných zariadení poskytujúcich požadované menu prenásobený maximálnym počtom bodov (30
bodov), ktoré sa prideľujů pre uvedené kritérium. Získané body sa zaokrúhlia s presnosťou na dye
desatinné miesta.

Výpočtový vzorec:
/(navrhovaný počet zmluvných zariadení/maximálny počet zmluvných zariaden!) x (maximálny počet bodov)/

2.3 Určenie víťaza:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka Po súčte výsledných hodnót vyhodnotenia
jednotlivých kritérií dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví
pociľa počtu získaných bodov.

2.4. Pri každej ponuke Člen komisie urobí súčet výsledných hodnÓt hodnotenia každej ponuky podľa
jednotlivých kritérií. Ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov je z hľadiska hodnotiteľa vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a úspešná.

2.5. Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Počet udelených bodov jednotlivým ponukám na základe
posudzovaných údajov jednotlivých Členov komisie pre vyhodnotenie ponúk sa zráta a vypočíta sa celkový
súČet bodov pridelený ponukám hodnotiacimi členmi komisie.

2.6. Úspešnou ponukou bude ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste v poradí úspešnosti ponůk, ktorých
celkový súčet pridelených bodov jednotlivými členmi komisie dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie.

Rovnost‘ výšky výsledného najvyššieho bodového hodnotenia

2.7. V prípade dosiahnutia rovnosti výšky výsledného najvyššieho bodového hodnotenia viacerými uchádzačmi
si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo urČiť viacerých úspešných uchádzaČov, ktorí dosiahli rovnaký
výsledný najvyšší počet bodov.

2.8. Ponuka viacerých úspešných uchádzačov sa prijíma a rovnomerne rozdelí medzi týchto úspešných
uchádzaČov, t.j. verejný obstarávateľ uzatvori zmluvy so všetkými úspešnými uchádzaČmi, ktorých ponuka
sa prijíma, na pomernú Časť objemu hodnoty celého predmetu zákazky počas zmluvného obdobia podľa
počtu uchádzačov

Upozornenie
Návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk bude vypracovaný na

samostatnom liste:

priloha Č. 1 Návrh uchádzača na pinenie kritérií na hodnotenie ponúk

V prípade skupiny dodávateľov musia byt‘ podpísaný formulár ku dňu predloženia ponuky každým Členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za Člena skupiny.

2.9. Verejný obstarávateľ má právo overit‘ uvádzaný počet zariadení podľa zoznamu aktuálnych zmluvných
zariadení osobne (v zázname z overenia verejný obstarávateľ uvedie adresu zmluvného zariadenia, názov
zmluvného zariadenia, akceptácia stravných poukážok uchádzaČa ‚ potvrdenie o podávaní polievky,
hlavného teplého jedla a nápoja, dátum, podpis kontrolujúceho). V prípade, že v zozname bude uvedené
zmluvné zariadenie, ktoré neexistuje, je uvedené duplicitne alebo nesp[ňa podmienky uvedené vo výzve na
predloženie ponuky resp. v týchto súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ zníži počet započítaných
zmluvných zariadení.

2.10 Ak budú v zozname zmluvných stravovacích zariadení uvedené u jedného zmluvného stravovacieho
zariadenia viaceré prevádzky ( terasa, bar, reštaurácia, kaviareň, atď. ) na jednej adrese, bude sa to
považovať za jednu zmluvnů stravovaciu prevádzku. Ak budú prevádzky jedného zmluvného stravovacieho
zariadenia na rozdielnych adresách, budeme ich považovat‘ za samostatné zmluvné stravovacie
zariadenie.

2.11. Zmluvné zariadenia, ktoré neposkytujú požadované menu (polievku, hlavné teplé jedlo a nápoj) sa do počtu
nezapočítajú.
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Verejná súťaž podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.1 SPÓSQB URČENIA CENY

I Cena za poskytnutú službu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR Č.1811996 Z. z. O cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Č.8711996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č.1811996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

2 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. koneČnú cenu
za 1 stravnú poukážku vrátane ostatných nákladov v zložení:

2.1.nominálna hodnota stravnej poukážky 3,50 EUR
2.2. sprostredkovateľská odmena ( provízia) na I stravnú poukážku
2.3. ostatně náklady na jednu stravnú poukážku ( balné a poštovné, dopravné, clo, poistenie, dovozná prirážka

a pod.),
2.4. spolu cena služby
2.5. sadzba DPH a výška DPH k cene služby
2.6. celková cena za I stravnú poukážku t.j. súČet položiek 2.1. až 2.5.

3. Ak uchádzaČ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnost‘, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

Súťažné podklady 19



‘Verejná súťaž podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov Mesta Poprad, formou
akceptovania stravných poukážok uchádzača v priebehu 24 mesiacov

2. Verejný obstarávateľ požaduje dodávať stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,50 EUR.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť objednávané množstvo stravných poukážok podľa
aktuálneho počtu zamestnancov, počtu odpracovaných dní a pod. (chorobnost‘ zamestnancov, čerpanie
dovoleniek atď.) počas trvania zmluvy.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo menit‘ nominálnu hodnotu stravných poukážok počas
platnosti zmluvy v závislosti od zmien a doplnení zákona Č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov a potrieb verejného obstarávateľa, bez zmeny ceny za služby súvisiace
s predmetom zákazky.

5. Stravné poukážky musia oprávňovať zamestnanca na konzumovanie polievky, teplého hlavného jedla
vrátane vhodného nápoja v zmluvných prevádzkach poskytovateľa služby v zmysle ~ 152 Zákonníka
práce.

6. Za teplé jedlo sa nepovažujú (pri hodnotení kritéria Č. 2) predovšetkým produkty rýchleho občerstvenia,
bagety, hot-dogy, koláče, výrobky studenej kuchyne ( šaláty, maso a údeniny) a nepotravinové výrobky.
Vhodným nápojom sa rozumie akýkoľvek nealkoholický nápoj.

7. Súčasťou predmetu zákazky na poskytnutie služby (dodávky stravných poukážok ) je aj ich balenie,
doprava a doručenie na miesto plnenia, manipulačný poplatok, poprípade poistenie dodania stravných
poukážok a vystavenie faktúry.

8. Stravné poukážky musia byt‘ platné celý kalendárny rok a po skončení ich platnosti verejný obstarávateľ
musí mať možnosť vrátiť neplatné stravné poukážky alebo ich vymeniť za nové stravné poukážky
rovnakej nominálnej hodnoty, s novou lehotou platnosti.

6. Stravné poukážky sú vydávané pod menom uchádzača.

7. Stravovacie zariadenia musia byť označené logom uchádzača.

8. Na požiadanie verejného obstarávateľa uchádzač je povinný dodať aktualizovaný zoznam právnických
a fyzických osób, ktoré poskytujú stravovacie služby.

9. Dodanie resp. doručenie stravných poukážok sa požaduje max. do 2 dní od zadania zákazky doručením
záv~znej objednávky od verejného obstarávateľa v požadovaných nominálnych hodnotách stravovacích
poukážok a vyžadovaného množstva poukážok.

10. Predpokladaný počet odobraných poukážok je cca 5 500 kusov za mesiac.

11. Stravné poukážky musia umožnit‘ v zmluvných prevádzkach uchádzača odoberať stravu v cene
rovnajúcej sa nominálnej hodnote vyznaČenej na poukážke. V prípade stravy, ktorej cena je vyššia ako je
nominálna hodnota vyznačená na poukážke, stravníkovi sa umožňuje uhradit‘ rozdiel medzi nominálnou
hodnotou a cenou stravy v hotovosti.

Súťažně podklady 20



Verejná súťaž podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

BIA PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Miesto ~lnenia
Miestom plnenia pre odber stravy sú zmluvné stravovacíe zariadenia v meste Poprad vymedzené ulicami:

Pre zamestnancov MsÚ, vrátane sociálneho odboru — čast‘ Centrum:
Nábrežie Jána Pavla II.
Karpatská ul.
Hviezdoslava ul.
Alžbetina ul.
ul. I. mája
Mnohel‘ova ul.
Štefánikova ul.
Partizánska ul.
Nám. Sv. Egídia

Pre zamestnancov viacúčelovej športovej haly:
Uherova ul.

Pre zamestnancov zimného štadióna:
Štefánikova ul.
Továrenská ul.

Pre zamestnancov MsÚ, čast‘ Poprad - Veľká:
Scherffelova ul.
Velické námestie

Pre zamestnancov MsÚ, časť Poprad — Sp. Sobota:
Sobotské námestie

Pre zamestnancov MsÚ, časť Poprad — Matejovce:
Hlavná ul
Allendeho ul.
Lidická ul.
podľa priložených máp, ktoré sú prílohou tejto časti súťažných podkladov

Zmluvné zariadenia uchádzačov sa musia nachádzat‘ iba na častiach ulíc vyznačených v mapách
zelenou farbou

Požiadavky a špecifikácie.

1. Uchádzač musí mať uzavreté zmluvy alebo dohody s maximálnym počtom zmluvných zariadení na
poskytovanie služieb hromadného stravovania na principe akceptácie stravnej poukážky uchádzača, ktoré
poskytujú požadované menu reštauračným spÓsobom (polievka, hlavné jedlo a nápoj ) v meste Poprad vo
vymedzení ulíc uvedenéch v časti B I .A:
podľa priložených máp - ulice sú vyznačené zelenou farbou (ďalej len „akceptačné miesta uchádzača‘).

2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby stravovacie zariadenia splňali nasledujúce podmienky:

a) stravovacie zariadenie akceptuje stravovacie poukážky uchádzača

b) stravovacie zariadenie je ku dňu predkladania ponúk v prevádzke

c) z ponuky jedál (denné menu) stravovacieho zariadenia je výber z minimálne 3 teplých jedál v čase od
11.00 do 14.00 hod.

d) Pri konzumácii jedla je možnosť sedenia v nefajČiarskej časti

e) Ak stravovacie zariadenie (prevádzka) na jednej adrese sa člení na viac častí, tak uchádzač bude tieto
časti vykazovať ako jedno stravovacie zariadeni (prevádzku),

f) Stravovacie zariadenie musí mať adresu na vymedzených uliciach uvedených v bode BIA podrobnej
Špecifikácie predmetu zákazky
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Verejná súťaž podra zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.3 OBCHODNĚ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. Obchodné podmienky na dodanie predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy na poskytovanie
služieb, ktorá je neoddeliteľnou súčast‘ou súťažných podkladov.

2. Verejný obstarávateľ v prípade rovnosti bodov pri pineni kritérií uzavrie zmluvu s viacerými uchádzačmi,
ktorých návrhy na plnenie kritérií budú rovnako výhodné. Zmluvy s viacerými úspešnými uchádzačmi
verejný obstarávateľ uzavrie tak, že predmet plnenia zmluvy rozdelí pomerom podľa počtu úspešných
uchádzačov (dvaja úspešní uchádzači % predmetu plnenia zmluvy, traja úspešní uchádzači % predmetu
plnenia zmluva atď.).

3. Konkrétne rozdelenie predmetu plnenia zmluvy podľa uvedeného kl‘úča dohodne verejný obstarávateľ
s úspešnými uchádzačmi na rokovaní pred uzavretím zmluvy.

4. Uchádzač móže dať do návrhu ustanovenia, ktoré nesmú byt‘ v rozpore s požiadavkami obstarávateľa
a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a nesmú byť pre neho nevýhodné. Ak budú
pre obstarávateľa nevýhodné, nebude sa na nich prihliadať.

ZMLUVA
o poskytovaní služieb

podľa ustanovenia ~ 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ČI.‘.
Určenie zmluvných strán

Objednávateľ: Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných a technických: Ing. Emil KostelniČák
IČO: 00326470
DIč: 2021031144
‚Č DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Poprad, Č. účtu: 24524562/0200

Poskytovateľ:

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Reg istrácia:
Tel:
Fax:

ČI. II.
Predmet plnenia zmluvy

1. Predmetom plnenia zmluvy je zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov
objednávateľa v zmluvných zariadeniach poskytovateľa podľa požiadaviek objednávateľa v nominálnej hodnote
3,50 EUR, ktoré sú platné v sieti zmluvných reštauraČných a stravovacích zariadení mesta Poprad, s ktorými má
poskytovateľ uzatvorené zmluvy a ktoré akceptujú jeho poukážky.

Čl. III.
Stravné poukážky

1. Stravné poukážky slúžia na odber teplého jedla v zmysle ~ 152 Zákonníka práce, ktoré bude pozostávať z
polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja. Cena poskytovaného jedla je stanovená vo výške hodnoty stravnej
poukážky.
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2. Poskytovatel‘ zabezpečí stravné poukážky podľa požadovanej výšky objednávateľa v nominálnej hodnote 3,50
EUR.
3. Stravné poukážky sú platné pre príslušný kalendárny rok.
4. Platnosť stravných poukážok pre nový kalendárny rok začína minimálne od 1.1. príslušného kalendárneho
roku.

Čl. IV.
Cena za poskytovanú službu

1. Cena je uvedená za I ks stravnej poukážky v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
2. Nominálna hodnota stravnej poukážkyje 3,50 EUR.
3. Sprostredkovateľská odmena je EUR z jednej stravnej poukážky.
4. Ostatné náklady na jednu stravnú poukážku (poštovné a balné, dopravné náklady, clo, poistenie, dovozná
prirážka a pod.) je EUR.
5. Cena za službu spolu je EUR (sumár všetkých položiek v bode 3 a 4 Čl. IV. tejto zmluvy).
6. Daň z pridanej hodnoty EUR z ceny služby.
7. Celková cena jednej stravnej poukážky celkom je EUR (sumár všetkých položiek v bode 2, 3, 4, 6 Čl.
IV. tejto zmluvy).
8. Poskytovatel‘ sa zav~zuje dodržať výšku obstarávacích nákladov a ostatných nákladov (uvedených v bode 3 a
4) aj pri zmene nominálnej hodnoty stravnej poukážky, počas trvania zmluvného vzt‘ahu.

ČI.V.
Platobné podmienky a fakturácia

1. Úhradu sa poskytnuté služby bude objednávateľ realizovať formou bezhotovostného platobného styku na
základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní, odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
2. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohové platby na plnenie zmluvy.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov. V prípade, že
faktúra nebude obsahovat‘ príslušné náležitosti, objednávatel‘ faktúru poskytovateľovi vráti na doplnenie a lehota
splatnosti začne plynút‘ až dňom jej ďalšieho doručenia.

Čl. VI.
Povinnosti poskytovatefa služby

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje:
a) odovzdat‘ objednávateľovi objednané množstvo stravných poukážok a faktúru najneskÓr druhý pracovný deň
od doručenia objednávky
b) uzatvárať zmluvy s novými prevádzkovateľmi príslušných stravovacích zariadení, v ktorých mÓžu zamestnanci
objednávateľa stravné poukážky uplatniť
c) zabezpečiť, aby stravovacie zariadenia poskytujúce stravovanie za stravné poukážky poskytovatel‘a boli pri
vstupe viditeľne označené samolepiacimi etiketami s logom poskytovatel‘a,
d) baliť stravné poukážky podľa požiadavky objednávateľa
2. Poskytovatel‘ služby je povinný pravidelne aktualizovať zoznam stravovacích zariadení poskytujúcich
stravovanie za stravné poukážky a objednávatel‘ovi tento zoznam doručiť najmenej jedenkrát štvrťročne.
3. Poskytovateľ služby zabezpečí stravné poukážky podľa požadovanej výšky objednávateľa a objednané
množstvo odovzdá povereným zamestnancom na jeho pracovisko.

Čl. VII.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) prevziať stravné poukážky od poskytovateľa služby a zaplatit‘ dohodnutú cenu v lehote splatnosti 21 dní od
doručenia faktúry.
2. Objednávatel‘ möže uplatnit‘ objednávku:
a) mailom na adrese
b) prostredníctvom webovej stránky
c) prostredn~cWom osobného on-line účtu
d) faxom na čísle
e) poštou na adrese
f) osobne v sídle poskytovateľa, alebo
g) telefonicky na telef. čísle
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Či. VIII.
Záruka poskytovaných služieb

1. Poskytovateľ služby ručí objednávateľovi za:
a) kvalitu poskytovaných služieb v sieti zmluvných stravovacích zariadení,
b) platnost‘ stravných poukážok, ktorá začína minimálne od 1.1. príslušného roka do 31.12. príslušného
kalendárneho roka,
c) výmenu nespotrebovaných stravných poukážok v termíne do 20. dňa kalendárneho roku nasledujúceho Po
roku platnosti vyznačenom na stravnej poukážke, t. j. do 20.1. nasleclujúceho kalendárneho roka.
2. Za takto vrátené stravné poukážky poskytovateľ uhradí objednávateľovi najneskór do 15 dní od ich vrátenia
zodpovedajúcu peňažnú sumu, t. j. sumu rovnajúcu sa nominálnej hodnote stravnej poukážky, násobenej počtom
odovzdaných neplatných stravných poukážok, alebo ich poskytovateľ vymení za nové stravné poukážky rovnakej
nominálnej hodnoty, s novou lehotou platnosti.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty.
2. V prípade omeškania poskytovateľa služby, s dodávkou predmetu zmluvy, zaplatí poskytovateľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% fakturovanej ceny za každý i začatý kalendárny deň omeŠkania.
3. V prípade omeŠkania objednávateľa s úhradou faktúry Po dobe jej splatnosti, zaplatí objednávateľ zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% fakturovanej ceny za každý i začatý kalendárny deň omeškania.
4. Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 21 dní odo dňa ich doručenia.
5. Dojeclnaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu Škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej
povinnosti, na ktorú sa vzt‘ahuje zmluvná pokuta.

Či.x.
Právne vzťahy a dósledky neplnenia zmluvy, riešenie sporov

1. Ak jedna zo zmluvných strán spósobí akúkoľvek Škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k zmluve,
zodpovednosť za vzniknutú Škodu sa bude spravovať podľa ustanovenia ~ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Uplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany za spósobenú škodu je vylúčená v prípade zásahu
vyŠŠej moci, resp. zásahu úradných miest.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa nadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú prednostne nešit‘
rokovaním o možnej zhode.
5. Ak zmluvné strany nevyriešia spor z plnenia zmluvy rokovaním o možnej zhode, tento spor bude riešený
súdnou cestou v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnost‘ vplyv na
účinnosť zvyšnej časti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradit‘ neúčinné ustanovenia novými
ustanoveniami na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí čo najviac priblížiť účelu, ktorý sa neúčinným
ustanovením sledoval.

Čl. XI.
Doba platnosti a výpovedná lehota

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú Od 1.1.2014 do 31.12.2015.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu móže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, bez udania dóvodu,
písomnou formou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynút‘ prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho Po doručení výpovede ciruhej zmluvnej strane. Platnosť zmluvy končí uplynutím tejto lehoty, a to
posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v platnom znení.
2. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.1.2014.
3. Všetky zmeny a dopinky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnost‘ je podmienená súhlasom
oboch strán.
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4. Zmluva je vyhotovená na troch stranách v štyroch rovnopisoch, z ktorých tn rovnopisy obdrží objednávateľ a
jeden poskytovateľ.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si túto zmluvu pozorne
prečítali, celému jej obsahu porozumeli, že túto zmluvu uzatvárajú bez akéhokoľvek nátlaku, slobodne a vážne,
ako prejav ich skutočnej vóle a na znak súhlasu so znením tejto zmluvy ju zmluvné strany vlastnoručne
podpisujú.

Príloha Č. I Celková cena jednej stravnej poukážky v EUR
Príloha Č. 2 Zoznam aktuálnych zmluvných zaniadení uchádzaČa poskytujúcich menu (polievka + hlavné teplé
jedlo a nápoj) v meste Poprad v určeným lokalitách ku dňu predloženia ponúk

V Poprade, dňa V ‚ dňa

Objednávatel‘: Poskytovateľ:
Ing. Anton Danko
primátor mesta
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Príloha Č. I

Návrh uchádzača na pinenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzač: (Názov, obch. meno)

Sídlo-

iČo•

Návrh uchádzača na pinenie kritérií na hodnotenie ponúk:

P.č. Kritérium č 1: Celková cena za jednu stravnú poukážku Cena v EUR

1 Nominálna hodnota stravnej poukážky 3,50

2 Cena sprostredkovateľskej odmeny z jednej stravnej poukážky

3 Ostatné náklady na jednu stravnú poukážku (balné a poštovné, dopravné, clo,
poistenie, dovozná prirážka a pod.)

4 Cena poskytnutých služieb spolu ( bod 2 a 3) bez DPH

5 DPH 20%

6 Cena posktnutých služieb vrátane DPH

7 Celková cena jednej stravnej poukážky v EUR

Kritérium č. 2: PoČet aktuálnych zmluvných zariaden[ uchádzaČa poskytujúcich menu Počet
(polievka, hlavné teplé jedlo a nápoj) v meste Poprad vymedzených ulicami (Časť B. I A
týchto sůťažných podkladov)

PeČiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzaČa

Poznámka: UchádzaČ vyplní hrubo orámované Časti tabuľky.

Uvedený návrh kritérií bude dokument, ktorý verejný obstarávateľ použije pri otváraní obálok v Časti „Kritéria ‚

preto ho treba uviesť v ponuke v poradí ako prvý list v ponuke ( bod 17.2.1. súťažných podkladov).
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Príloha Č. 2

Zoznam aktuálnych zmluvných zariadeni uchádzača poskytujúcich menu

(polievka + hlavné teplé jedlo a nápoj) v meste Poprad vo vymedzení ulicami:

podľa bodu B.IA sút‘ažných podkladov

P.Č. Zmluvné zariadenie Názov alebo Adresa prevádzky Mesto
. . . Obchodně meno (ulica orientaČnéNázov stravovacieho zariadenia prevádzkovateľa Číslo)

V dňa

PeČiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzaČa

Uvedený zoznam aktuálnych zmluvných zariadení bude dokument, ktorý uchádzaČ predloží pri otváraní obálok
v Časti „Kritéria‘ ako druhý list v ponuke ( bod 17.2.2. sút‘ažných podkiadov).
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