
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
IČO:  00606723
Ipeľská 1, 042 20 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ipeľská 1
Kontaktná osoba: Ing. Milena Pancáková
Mobil: +421 915901044
Telefón: +421 557860127
Fax: +421 557860151
Email: pancakova@ruvzke.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ruvzke.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Košice, Ipeľská 1
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55300000-3 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predpokladané množstvo 43000 kusov stravných poukážok v nominálnej hodnote 3,00€
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  129 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  14

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 odst.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač zapísaný v zozname
podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov
platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Doklady žiadame predložiť ako originály, resp. overené kópie, nie staršie ako 1 mesiac ku dňu predkladania ponúk.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Technickú a odbornú
spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov uchádzač preukáže:  
Zoznamom poskytnutia služieb za predchádzajúce 3 roky (2011, 2012, 2013), doplnenými potvrdeniami o kvalite
poskytnutých služieb, ktorých predmetom sú služby obdobné službám, ktoré sú predmetom tejto zákazky, čiže
zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.  
1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia 
2 ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto 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.  
Referencie, resp. potvrdenia odberateľa musia obsahovať okrem cien, lehôt dodania aj presný názov, sídlo a kontaktnú
osobu odberateľa a jej telefónne číslo na overenie údajov.  
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technická a odborná
spôsobilosť ako originál, resp. overené kópie.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

2014/01451
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  01.10.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  01.10.2014 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  01.10.2014 13:00
Miesto :  Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné je neverejné a vykoná ho komisia na adrese: Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice. Otváranie častí ponúk označených ako
Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to v mieste a čase oznámenom uchádzačom,
ktorých ponuky neboli vylúčené.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Účasť na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá bude
umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

10.09.2014
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