
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie investícií a verejného obstarávania

   V Bratislave 05.02.2020

                                                                                                     2970/2020/IVO/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky na „Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou

stravy  pre  seniorov  MČ BNM“,  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: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

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

anna.dani@banm.sk

2. Typ zmluvy: zákazka na poskytnutie služieb /Zmluva na zabezpečenie stravy/



2

3. Opis predmetu zákazky:

Rozsah požadovaných služieb:

Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov

s trvalým pobytom v územnom obvode MČ, ktorí budú využívať stravovanie ako podpornú sociálnu

službu poskytovanú MČ a spôsobom dohodnutým na základe Zmluvy na zabezpečenie stravy,

s povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príprava stravovania.

Príprava obedov v počte cca 180 – 220 obedov denne  pre seniorov MČ BNM formou samostatných

denných objednávok stravníkov – seniorov MČ BNM  podľa noriem závodného stravovania, t.j. 300 až

350 g podľa jednotlivých druhov príloh:

-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).

Poskytovanie služieb spojené s výrobou, prípravou, distribúciou a rozvozom stravy s vopred

zverejneným jedálnym lístkom zostavovaným týždenne vopred a to v rozsahu:

-strava pripravovaná v pracovných dňoch s možnosťou výberu:

-     hlavné jedlo mäsité 4xtýždenne

-     hlavné jedlo múčne 1xtýždenne

-menu pozostávajúce:

- z polievky(nie instantnej),

- teplého hlavného jedla s prílohou (pri múčnom jedle sa neposkytuje),

- sezónneho ovocia a

- vhodného nealkoholického nápoja.

Príprava jedál pre šetriacu stravu v dohodnutom rozsahu podľa požiadaviek.

- dodanie vzorových porcií do každého denného centra,

- ponúkané jedlá musia spĺňať požiadavky zdravej výživy,

- pripravovať jedlá z kvalitných prvotriednych surovín a podávať ich čerstvé; pri príprave jedál

dôsledne dbať na zachovanie maximálneho množstva vitamínov a výživných látok,

- ponúkať výber čerstvých šalátov, resp. ovocia počas celého roka,

- rovnaké jedlo neopakovať v priebehu 15 dní s výnimkou, ak o to požiada objednávateľ,

- zostavovať jedálny lístok tak, aby obsahoval slovenské názvy jedál v slovenskom jazyku; zostavovať

ho vopred minimálne na 1 týždeň a odsúhlasovať ho s pracovníčkou výdaja stravy,

- v jedálnom lístku pri názve jedla uvádzať aj jeho hmotnosť a kalorickú hodnotu;

- jedálny lístok dodať včas aby mohol byť na viditeľnom mieste pri vstupe do výdajne stravy,
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Špecifikácia stravovania.

Zabezpečovanie stravovania formou výberu z dvoch hlavných jedál zo sortimentu, kde v dennej

ponuke musí byť vždy jedno šetriace hlavné jedlo:

-hlavné jedlo šetriace s hmotnosťou minimálne 300g

-podiel mäsa v surovom stave je minimálne 100g - preferuje sa nemastné

             teľacie, bravčové, kuracie, hovädzie mäso, morka, rybie filé

-podiel mäsa v surovom stave je minimálne 80g – typ jedál, kde je mäso čiastočne

             zastúpené napr. zapekané zemiaky s údeninou alebo mäsom, špagety s údeninou alebo

             mäsom, fliačky s údeninou alebo mäsom, plnená paprika

-bezmäsité pokrmy s hmotnosťou minimálne 330g – napr. nákypy(ryžový s jablkami,

             krupicový, vločkový, tvarohový), pudingy, žemľovky, krupicové flamere, rezance

             s tvarohom, rezance so strúhankou alebo s 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 s bešamelom, zeleninové rizoto, diétny granadír, syrový nákyp,

             vaječná omeleta na pare, špagety s maslom a so syrom. Prípadne iné varianty. Ku všetkým

             hlavným jedlám nealkoholický nápoj + minimálne dvakrát týždenne sezónne ovocie

-prílohy -  zemiaky 200g, ryža 190g, halušky 190g, knedľa 160g, cestoviny 200g

-zelenina – podáva sa nová, podľa možnosti čerstvá, zriedkavejšie sterilizovaná, mrazená

             alebo sušená, napr. 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.

Zabezpečovanie prípravy jedál najmä 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 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 spustené 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 možno pridať soľ.

            -pokrmy sa upravujú do mäkka,

-pokrmy by nemali byť ani priveľmi sladké a ani kyslé. Dochucujú sa tak, aby neboli príliš

             dráždivé, pričom však musia byť chuťovo dostatočne výrazné.

-jedlá nemajú byť priveľmi objemné,

-minimálny podiel soli a korenín.
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Objednávky a dodávky obedov.

Objednávkovým spôsobom stravovania budú objednávky  zasielané  písomnou  formou  tak,  že  pri

dodaní stravy sa zástupcovi dodávateľa priamo odovzdá písomná objednávka. Odovzdanú/zaslanú

objednávku je možné zrušiť a/alebo zmeniť do 7,30hod. nasledujúceho dňa telefonicky. Objednanú

stravu  bude  dodávateľ MČ (poverenému zamestnancovi)  odovzdávať v  čase  od  10,00  hod.  –  10,45

hod. vo varniciach pre každé denné centrum zvlášť. V prípade, ak objednanú stravu nie je možné

uložiť do varnice, dodávateľ zabezpečí inú vhodnú nádobu určenú k preprave obedov v zmysle

platných právnych predpisov. Dodávateľ bude povinný viesť dennú evidenciu pripravených a vydaných

obedov (dodací list na základe príslušnej objednávky) a to pre každé denné centrum samostatne a

bude povinný dodacie listy predkladať MČ ako neoddeliteľnú prílohu každej mesačnej faktúry.

Dodávateľ vystaví faktúru najskôr v prvý pracovný deň na sledujúceho kalendárneho mesiaca.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 166 658,33 EUR

cena bez DPH cena s DPHcena za jedno hlavné jedlo vrátane vhodného
nealkoholického nápoja na osobu, vrátane všetkých
režijných nákladov dodávateľa /viď. podrobná
špecifikácia bod 4.1/

4.1 Víťazným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za jedno

hlavného jedlo vrátane vhodného nealkoholického nápoja na osobu, pričom predmetná cena musí

byť fixná a konečná a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady dodávateľa, ktoré mu vzniknú

v súvislosti s poskytovaním služieb vrátane umývania a dezinfekcie varníc, režijných nákladov

potrebných na zabezpečenie operatívnej činnosti zariadenia spoločného stravovania z hľadiska

organizácie nákupu surovín a tovaru, personálnej oblasti, marketingu, financovania a účtovnej

evidencie, náklady súvisiace  s vykonávaním sanitárnych prác, ktoré budú vykonávané v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi, a iné náklady vyššie neuvedené spojené so

zabezpečením služby, ako aj všetky súvisiace.

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1.   Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť: „Strava pre seniorov“

5.3    Kontaktná osoba: Mgr. Anna Dáni, 02/49 253 377, anna.dani.@banm.sk

5.4     Lehota na predloženie ponuky: 13.02.2020 do 09:00 hod.

5.6     Viazanosť/platnosť ponuky: v zmysle Zmluvy na zabezpečenie stravy /čl. IV/
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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.

7. Miesto a lehota plnenia:

7.1 Miesto plnenia zákazky:

- Denné centrum na ulici Športová č.1 – seniori
- Denné centrum na ulici Športová č.1 – pre domácnosti
- Denné centrum na ulici Vajnorská č.51
- Denné centrum na ulici Riazanskej č.89
- Denné centrum na ulici Sibírska č.37
- Denné centrum na ulici Stromová č.18

7.2 Lehota plnenia zákazky/poskytnutia služby: podľa čiastkových objednávok v zmysle

Zmluvy na zabezpečenie stravy, najneskôr na tri roky alebo do vyčerpania

finančných prostriedkov 199 990,00 EUR s DPH, podľa toho ktorá skutočnosť

nastane skôr.

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 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.



6

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.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

vedúci referátu verejného obstarávania

Príloha:
Zmluva  na zabezpečenie stravy


