
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

   V Bratislave  21.11.2018

                                                                                                   10814/2018/ MATJ

Vec

Zadanie zákazky Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou

stravy  pre  seniorov  MČ BANM, zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 117  Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1800347007/5600

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Dáni 02/49 253 377

anna.dani@banm.sk

2. Typ zmluvy: Služby - stravovanie – zmluva na zabezpečenie stravy
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3. Opis  predmetu zákazky:

Príprava, distribúcia a rozvoz obedov pre seniorov MČ BNM. Popis predmetu zákazky (rozsah
požadovaných služieb):
 Počet obedov: cca 140  až 180 obedov denne.
Príprava   obedov  pre    seniorov  MČ BNM  podľa  noriem  závodného  stravovania,  t.  j.  300  až  350g
podľa jednotlivých druhov príloh s vopred zverejneným jedálnym lístkom zostavovaným týždenne
v rozsahu:
polievka v množstve 0,35l na porciu, súčasťou je chlieb v množstve 1 ks.
Výber z dvoch  hlavných jedál z nasledujúceho sortimentu (v dennej ponuke musí byť vždy jedno
šetriace hlavné jedlo).  Dodávateľ pripravuje stravu v prac. dňoch s možnosťou výberu: 4xtýždenne
mäsité hlavné jedlo a 1xtýždenne múčne hlavné jedlo.
Ku všetkým hlavným jedlám nealkoholický nápoj + minimálne dvakrát týždenne sezónne ovocie.

ŠPECIFIKÁCIA HLAVNÉHO ŠERIACEHO JEDLA s hmotnosťou min. 300g.
1. MÄSITÉ JEDLÁ:  pričom hmotnosť mäsa v surovom stave je min. 100g. Jedná sa o:  nemastné
teľacie, bravčové, kuracie, hovädzie mäso, morka, rybie filé.
2. BEZMASITÉ POKRMY s hmotnosťou min. 330g.
- nákypy (ryžový s jablkami, krupicový, vločkový, tvarohový), pudingy, žemľovky, krupicové
flamere, rezance s tvarohom, rezance so strúhankou alebo krupicou, kaše (ryžová, krupicová,
vločková), tvarohové guľky, guľky z odpaľovaného cesta, zemiaky s tvarohom, halušky s vajcom,
karfiol s vajcom, zapekaný karfiol, zapekaná brokolica, zeleninový nákyp, makaróny zapečené s
vajcom a bešamelom, zeleninové rizoto, diétny granadír, syrový nákyp, vaječná omeleta na pare,
špagety s maslom a syrom. Prípadne iné vhodné varianty.
3. POLOMASITÉ POKRMY – hmotnosť mäsa min. 80 g, ak ide o typ jedla, kde je mäso čiastočne
zastúpené napr.  zapekané zemiaky s údeninou alebo mäsom, špagety s údeninou alebo mäsom,
fliačky s údeninou alebo mäsom,  mäsovo – zeleninové rizoto, zeleninový nákyp s mäsom, plnené
paradajky.
4. PRÍLOHY: verené zemiaky, cestoviny, halušky, knedle.

a) zemiaky 200 g
b) ryža, halušky 190 g
c) knedľa 160g
d) cestoviny 200g

5.  ZELENINA  -  podáva  sa  nová,  podľa  možnosti  čerstvá,  zriedkavejšie  sterilizovaná,  mrazená,
alebo sušená.
 - vhodná je mrkva, pór, petržlen, zeler, mladý kaleráb, karfiol, brokolica, tekvica, zelená fazuľka,
hrášok, špenát, cvikla, hlávkový šalát, paradajky bez šupky a zrniečok.
-  zelenina  sa  pripravuje  varením,  alebo  dusením.  Možno  ju  zapekať alebo  variť  vo  vodnom
kúpeli. Podáva sa aj ako príloha, prípadne vo forme prívarkov.
Príprava:
jedlá sa upravujú varením, dusením, pečením. Možno použiť aj prípravu na infragrile alebo v
konvektomate. Volí sa technológia blízka racionálnej strave, s vylúčením postupov, ktoré robia
stravu ťažšie stráviteľnou (oprážanie, vyprážanie).
 -  tuky  sa  neprepaľujú,  preto  sa  mäso  opeká  nasucho  a  podlieva  sa  vodou,  alebo  malým
množstvom vývaru z riedkych kostí. Až potom možno pridať soľ. Maslo, alebo jednodruhový olej
sa pridávajú do hotových pokrmov. Možno použiť aj maslo rozpustené vo vodnom kúpeli. Maslo
sa nikdy neprepráža.
 - pokrmy možno zahustiť múkou opraženou nasucho, bešamelom, alebo zátrepkou. (zápražka sa
nepoužíva). Múka sa opeká nasucho, až potom sa pridáva soľ.
- pokrmy sa upravujú do mäkka.
- pokrmy  túto šetriacu  by nemali byť ani priveľmi sladké, ani kyslé. Dochucujú sa tak, aby neboli
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príliš dráždivé, pričom však musia byť chuťovo dostatočne výrazné.
 - jedlá nemajú byť priveľmi objemné.
- minimálny podiel soli a korenín.

OBJEDNÁVKY A DODÁVKY OBEDOV:
- Objednávky sa budú zasielať  jeden deň pred rozvozom stravy do 14.00 hod.  za každé DC

samostatne (písomne alebo telefonicky). Zrušenie  je možné aj v deň dodávky obedov do
7.30  hod.   Formálna stránka   objednávok sa dohodne dodatočne. Obedy požadujeme
dodávať vo varniciach dodávateľa (prípadne iné vhodné nádoby).  Objednané obedy sa budú
rozvážať do  jednotlivých  DC  v  samostatných  nádobách  (varniciach),  pre  každé  DC  zvlášť.
V prípade, ak objednaný obed nie je možné uložiť do varnice, dodávateľ zabezpečí vhodnú
nádobu na prepravu objedaných obedov.  Požadujeme dennú evidenciu dodaných obedov do
DC (výkaz na základe objednávok). Tieto výkazy  budú vedené za každé DC samostatne.
Forma výkazov (dodací list, prípadne iná forma). Prevzatie obedov potvrdí každé DC
samostatne. Sumárny výkaz dennej evidencie bude zasielaný na konci mesiaca ako príloha
k faktúre za dané obdobie (na formálnej stránke výkazu formou dohody). Rozvoz stravy bude
prebiehať v čase od  10.00 hod do 10.45 hod. v dohodnutej trase.

MIESTO PLNENIA, ODBERNÉ MIESTA:
- DC Športová , ul Športová 1
- DC Vajnorská, ul Vajnorská 51
- DC Račianska, ul. Račianska
- DC Sibírska, ul. Sibírska 37
- DC Stromová, ul. Stromová 18

Dodávku obedov  do hore uvedených DC zabezpečuje dodávateľ.
Služba bude poskytovaná do obdobia vyčerpania finančného limitu.

Víťazom sa stane ten, kto predloží najnižšiu ponuku za jednu obedovú jednotku  vrátane všetkých
nákladov spojených s prípravou a rozvozom na miesto určenia.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 166665,80,- €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: vo.matovic@banm.sk

Ako predmet správy treba uviesť ,, strava pre seniorov,,

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 4.12.2018  do 10:00 hod

 5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2019

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného

         práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo

         poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa

         poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.
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7. Miesto a lehota  plnenia:

DC Športová , ul Športová 1
DC Vajnorská, ul Vajnorská 51
DC Račianska, ul. Račianska
DC Sibírska, ul. Sibírska 37
DC Stromová, ul. Stromová 18

Termín plnenia: do vyčerpania finančného limitu 199 999 Eur s DPH

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako

celku a za jednotlivé položky:

Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška DPH

· celková cena s DPH

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je

  platcom DPH

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

Uchádzač musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky.

Uchádzač  v rámci svojej ponuky predloží svoje identifikačné údaje (názov, adresu

sídla, IČO) pre účely overenia tejto skutočnosti v príslušných registroch.

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti,

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
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12. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v

registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do

registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného

sektora.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Referát  verejného obstarávania

Prílohy:

1. Zmluva


