
Výzva na predkladanie ponúk 

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodného 

zákonníka") 

1. Identifikácia vyhlasovateľa 
1.1. Vyhlasovateľ: 

Sídlo: 
zastúpená: 

IČO: 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 81421, Bratislava 1 
PhDr. Tatiana Rosová, starostka Mestskej časti Bratislava-Staré 
mesto 
00603147 

V prípade tejto obchodnej verejnej súťaže zastúpená spoločnosťou: 
1.2. Zástupca vyhlasovateľa pre túto obchodnú verejnú súťaž: 

Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
GSM: 
Fax: 
Mail: 
Kontaktná osoba: 

2. Predmet zákazky 

VO SK, a.s. 
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava 
Robert Csizmazia-predseda preds., Mikuláš Filčák-podpred. preds. 
45647291 
090277 47 77 
02/2090 2552 
obstaravanie@vosk.sk 
Mgr. Martin Daniš 

Predmetom zadania zákazky je: "Koncesia na prevádzkovanie stravovacích prevádzok v sieti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto" - na dobu 5 rokov v požadovanej špecifikácii s predpokladanou hodnotou zákazky: 
4.999.990,- EUR bez DPH. 
Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch. 

3. Miesto poskytnutia služby 

zš s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1,811 01 Bratislava - prevádzka ul. Podjavorinskej Č. 1 
ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1,811 01 Bratislava - prevádzka Škarniclova 1 
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava 
ZŠ Mudroňova 83,811 03 Bratislava 
ZŠ Dubová ulica Č. 1,811 04 Bratislava 
MŠ Heydukova 25, 811 08 Bratislava 
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava 
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grässlingová 48, 811 09 Bratislava 
MŠ Ferienčíkova 12, 811 08 Bratislava 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do školských stravovacích zariadení formou 
koncesie v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto (podra bodu 3. Tejto výzvy) na dobu 5 rokov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy uzatvorenej s víťazným uchádzačom. Dodávka stravy musi byť 

uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi platnými pre stravovanie v školských 
zariadeniach - školských jedálňach podl'a ustanovení zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a 



vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. 
z. o zariadení školského stravovania a ďalších vykonávacích predpisov. 
Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch. 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky 
4.999.990,00 EUR bez DPH 

6. Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov 
Miesto vyzdvihnutia súťažných podkladov: 

VO SK, a.s. 
Záhradnícka 151 
82108 Bratislava 
mail: obstaravanie@vosk.sk 
tel.: 02/2090 2554 

Zástupca vyhlasovatel'a pre túto obchodnú verejnú súťaž poskytne súťažné podklady formou 
emailu na základe písomnej žiadosti. V žiadosti doručenej písomne záujemca uvedie aj e
mailovú adresu prostredníctvom ktorej bude zabezpečená komunikácia medzi 
vyhlasovaterom a záujemcom (uchádzačom). Súťažné podklady budú poskytované všetkým 
záujemcom, ktorí si ich vyžiadajú od zverejnenia výzvy najneskôr do 22.10.2012 do 10:00 
hod. (rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o súťažné podklady). 
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie e-mailom. 
Úhrada za súťažné podklady: nepožaduje sa. 

7. Žiadosti o vysvetlenie a žiadosť o obhliadku 
7.1 Žiadosť o vysvetlenie 
Záujemcovia môžu požiadať o vysvetlenie elektronicky do 26. 10. 2012 do 12:00 na mailovej 
adrese obstaravanie@vosk.sk. Vysvetlenie bude doručené všetkým prihláseným uchádzačom do 
3 pracovných dní. 
7.2 Žiadosť o obhliadku 
Záujemcovia môžu požiadať o obhliadku miesta zákazky do 22. 10. 2012 do 12:00 na mailovej 
adrese obstaravanie@vosk.sk. 

8. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži 
8.1. Osobné postavenie - uchádzač musí spíňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 
8.1.1. výpis/ výpisy z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania 

ponúk, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin, 

ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním: 
8.1.1.1 podnikatel' - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je 

vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podl'a 
osobitných predpisov. 

8.1.1.2 podnikatel' - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré 
tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikatel'a 
(uchádzača), alebo rovnocenný doklad. 

8.1.2. potvrdenie príslušného súdu, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo 
vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (doklad predkladajú právnické aj fyzické 



osoby). Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav 
vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. 

8.1.3. potvrdenie príslušného okresného súdu, že uchádzač nie je v likvidácii (doklad 
predkladajú právnické osoby). Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním 
preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie 
ponúk. 

8.1.4. potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač 
vedený v evidencii platite!'ov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponúk, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

8.1.5 potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platitel'ov 
príspevku sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie 
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované 
nedoplatky sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

8.1.6 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponúk, uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia, 

8.1.7 doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 
profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 
uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky: 

8.1.7.1 živnostenské oprávnenie alebo aktuálny výpis zo živnostenského registra 
(napríklad podnikatel' - fyzická osoba, podnikate!' - príspevková 
organizácia), 

8.1.7.2 aktuálny výpis z obchodného registra (napríklad podnikate!' - právnická 
osoba, podnikate!' - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri), 

8.1.7.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané pod!'a osobitných predpisov. 
Predložený doklad musí byť aktuálny a musí preukazovať skutočný stav vo vzťahu 
k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. 

8.1.8 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikatel'ov pod!'a zákona o verejnom obstarávaní môže 
nahradiť požadované doklady v bodoch 1.1. až 1.7. potvrdením Úradu pre verejné 
obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikate!'ov pod!'a § 128 zákona o verejnom 
obstarávaní - originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia. 

8.1.9 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré 
z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich uchádzačom nahradiť 
čestným vyhlásením pod!'a predpisov platných v krajine jeho sídla. 

8.1.10 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom a ko Slovenská republika a právo tohto 
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením 
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou pod!'a 
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 

8.2. Finančné a ekonomické postavenie 
Minimálna úroveň požadovaná vyhlasovate!'om: 
8.2.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky I bánk, ktorým uchádzač preukáže, že 

nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré 
vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových 
vzťahov. Výpis z účtu vyhlasovate!' neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť nie staršie ako 
tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj 
čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil 
vyjadrenie. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. 

8.2.2 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov musí byť zrejmé splnenie 
vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej vyhlasovatel'om a rovnako musí byť 
zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. 



8.2.3 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov. 
8.3. Technická a odborná spôsobilosť 

- informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Minimálna úroveň požadovaná vyhlasovatel'om: 

8.3.1 Kl'účový expert Č. 1: 
- Minimálne 3-ročná odborná prax v oblasti verejného stravovania, ktorú uchádzač u 
experta preukáže: 

- profesijným životopisom (v minimálnom rozsahu podra bodu 8.3.2). 
- Čestné vyhlásenie experta, že bude k dispozícii počas plnenia zmluvy. 

8.3.2 Minimálny rozsah profesijného životopisu: 
- Titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť, 
- Vzdelanie (inštitúcia, rok ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania, diplomy, 

absolvované školenia), 
- História zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávatel', pozícia), 
- Iné odborné skúsenosti (názov zákazky, obdobie rok od - do, odberatel', pozícia na zákazke), 
- Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v životopise, 
- Dátum a podpis. 

8.3.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov musí byť zrejmé splnenie vyššie 
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej vyhlasovatel'om a rovnako musí byť zrejmé, 
že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie 
technickej alebo odbornej spôsobilosti zdroje inej osoby, bez ohradu na ich právny vzťah v 
čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný vyhlasovatel'ovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

8.3.4 Uchádzač predloží minimálne jedno potvrdenie o uspokojivom poskytovaní služieb 
rovnakého alebo obdobného charakteru. 

8.3.5 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, ak nie 
je určené inak. 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Kritérium Č. 1: Cena za poskytnutie stravy (obed) v EUR s DPH pre 1 žiaka základnej školy na 1 
deň 

Kritérium Č. 2: Cena za poskytnutie stravy (desiata, obed, olovrant) v EUR s DPH pre 1 žiaka 
materskej školy na 1 deň 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt 
pridelených bodov v jednotlivých kritériách dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie 
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. 
Pravidlá na vyhodnotenie ponúk podra uvedených kritérií sú popísané v súťažných 
podkladoch v časti E. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

10. Označenie, či sa použije elektronická aukcia 
Elektronická aukcia sa nepoužije. 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk v listinnej podobe uplynie dňa 05. 11 .2012 o 09:30 hod. 

Adresa: VO SK, a.S. 
Záhradnícka 151 
82108 Bratislava 

Heslo: "KONCESIA - ŠKOLSKÉ JEDÁLNE". a " SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ", v I'avom hornom rohu 
s označením názvu/mena a adresy uchádzača. 



12. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
Nie 

13. Trvanie zmluvy 
Na dobu určitú na 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

14. Doplňujúce informácie 

a) Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
b) Vyhlasovatel' bude posudzovať iba doklady uchádzača, ktoré budú predložené ako 

originály alebo úradne overené kópie. 
c) Vyhlasovatel' môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásila obchodná verejná súťaž. 
d) Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške do 4.999.990,- EUR bez DPH. 

V prípade, že ponuka presiahne túto čiastku, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo označiť 
ponuku za neprijatel'nú. 

e) Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu 
s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy 
nemohol predpokladať. 

15. Typ zmluvy 
Koncesná zmluva o zabezpečení prípravy stravy 

16. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Vyhlasovateľ neumožňuje variantné 
riešenia. 

17. Zábezpeka 
Požaduje sa. Výška zábezpeky 245000 EUR. Detaily zloženia zábezpeky sú uvedené 
v súťažných podkladoch. 

18. Hlavné podmienky financovania 
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov vyhlasovatel'a, bez 
poskytnutia preddavku alebo zálohovej platby. Cenu bude vyhlasovatel' hradiť priebežne na 
základe mesačných faktúr so splatnosťou do 30 dní. Bližšie podmienky sú uvedené 
v súťažných podkladoch. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 
28.02.2013 

20. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 
12.10.2012 

V Bratislave 10.10.2012 

/7 .............................................. 1 ............................. . 
PhDr. Tatiana Rasová 

starostka Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 


