
Výzva č. 1/2012 

11667 - MST 

Vestník č. 255/2011 - 31.12.2011 

 

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z. 
 

Druh postupu: Verejná súťaž. 
Druh zákazky: Tovary.  
 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATE Ľ  
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Mesto Rožňava   

IČO: 00328758   

Šafárikova 29, 048 12 Rožňava   

Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Rožňava   

Kontaktná osoba: Mária Kardošová   

Mobil: +421 918792949   

Telefón: +421 587773256   

Fax: +421 587881291   

E-mail: mária.kardosova@roznava.sk    
 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 

 
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný 
systém) možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 

 Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Iné (uveďte) 

 samospráva 
 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 
 § 6 ods. 1 písm. b). 
 samospráva 
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
 Iné (uveďte)  
 Iný predmet (špecifikujte): samospráva 

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie.  

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Stravné lístky 

II.1.2. 
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
b) Tovary. 

 Kúpa. 

 
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Rožňava, Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 
Rožňava 



 NUTS kód: 
  SK042.  

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku. 

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode 
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
 Predmetom zákazky je dodanie stravných lístkov pre zamestnancov verejného obstarávateľa. 
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30199770-8. 

II.1.7. Rozdelenie na časti 
 Nie. 

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 
 cca 59 000 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,00 EUR 
 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
 Hodnota: 177 000,0000 EUR 

II.2.2. Opcie 
Nie. 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 
 Hodnota: 24  
 

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN ČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE  
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1.  Požadované zábezpeky a záruky 
nepožaduje sa 

III.1.2.  

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné 
ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej faktúry. Úhrada sa bude realizovať 
na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní na základe skutočne poskytnutých stavných 
lístkov za príslušný mesiac. 

III.1.3.  Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
III.1.4.  Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
III.2. Podmienky účasti 

III.2.1.  Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu 
do profesijného alebo obchodného registra 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 
ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, 
resp. ods. 3, 4 alebo § 128 ods. 1 zákona o VO, a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona o VO. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o VO. Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6 zákona o VO: 
podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o VO sa vyžadujú 
u verejného obstarávateľa v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. 

III.2.2.  Ekonomické a finančné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 
27 ods. 1 písm. a) Písomné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré 
obsahuje potvrdenie banky o tom , že záujemca nebol za obdobie roku 2009-2010 
v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový 
účet (účty) nebol predmetom exekúcie - predložený ako originál alebo úradne osvedčená 



fotokópia. Odôvodnenie: Predloženie dokladov týkajúce sa finančného a ekonomického 
postavenia slúži k preukázaniu schopnosti plneniu zmluvného vzťahu a dodávky predmetu 
zákazky. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu predmetu zákazky a stanovenú lehotu 
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné 
náklady spojené s plnením predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny 
vzťah uchádzač musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO v znení neskorších 
predpisov. 

III.2.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 
28 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží zoznam realizovaných zákaziek (zmlúv) rovnakého alebo 
podobného predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky (2008,2009,2010) s uvedením cien, 
lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, 
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný 
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača 
o ich dodaní. Súčasťou zoznamu dodávok musia byť minimálne tri zákazky na dodávku tovaru 
rovnakého alebo obdobného charakteru v predmete zákazky, ktorých súčet cien na základe 
uzavretých zmlúv s významnými partnermi bol minimálnom objeme 200 000 EUR 
za posledné tri roky. 

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb  
 

ODDIEL IV. POSTUP  
IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž. 

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť 
na dialógu 

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu 
IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk  

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena. 

  

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie. 

IV.3. Administratívne informácie  

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
17/2011/Ka 

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 
Nie. 

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo 
informatívnych dokumentov 

 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
 Dátum: 12. 1. 2012. Čas: 15.00 h.  
 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
 Dátum: 31. 1. 2012. Čas: 10.00 h.  

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným 
záujemcom 

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
 Do termínu. 
 Dátum: 15. 3. 2012 
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk 
 Dátum: 31. 1. 2012. Čas: 15.30 h.  

 
Miesto: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, zasadačka MsÚ, 
III.poschodie. 



 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť len 
uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.Na otváraní ponúk sa môže 
zúčastniť štatutárny zástupca, resp. jeho zástupca s príslušným splnomocnením.  

 

ODDIEL VI. DOPL ŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie. 

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie. 

VI.3. 

Ďalšie informácie 
Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si písomne vyžiadal a ktorému boli poskytnuté súťažné 
podklady. Súťažné podklady možno získať v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 13.00 hod. 
na adrese verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý 
postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
28. 12. 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


