VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20, 900 01 Modra
IČO: 00180289
Zastúpená: PhDr. Anna Píchová
Kontaktná osoba: Mgr. Adriána Mendlová
Telefón: +421 905 777 055
E-mail: vo@moska.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.moska.sk
Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Predmet zákazky
a) Názov zákazky: „Strava - Divadelné konfrontácie“
b) Stručný opis zákazky:
Predmetom verejného obstarávanie je : Príprava obedového menu
Obedové menu:
Polievka: vývar alebo zeleninová alebo strukovinová 0,3 dcl
Hlavné jedlo: zloženie: mäso bravčové alebo kuracie gramáž min. 150 g, pripravené
na prírodno, vysmážané, po prípade s omáčkou, príloha opekané zemiaky alebo
ryža, alebo vhodná alternatíva gramáž min. 150 g, zeleninový šalát gramáž min. 80 g
Miesto dodania : reštaurácia v blízkosti Kultúrneho domu v Pezinku
Počet obedov: dňa 01.04.2022 o 16:30 hod., 34 obedov,
dňa 02.04.2022 o 14:00 hod., 44 obedov,
SPOLU POČET OBEDOV: 78
Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.
c)CPV kód: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál,
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
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Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, toto nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
3. Celkový rozsah: Viď príloha
4. Predpokladaná hodnota zákazky a zdroj finančných prostriedkov:
a) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa, uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
objednávky, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Predmet zákazky bude financovaní formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ
neposkytne uchádzačovi preddavok ani zálohovú platbu.
b) Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 547,63 € bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH, môže verejný
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Termín dodania je dňa 01.04.2022 a 02.04.2022. Presný časový harmonogram je
uvedený v prílohe č. 1.
6.Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného
postavenia:
Požaduje sa preukázanie splnenie podmienok osobného postavenie podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona o VO a to predložením čestného vyhlásenia podpísaného
oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač spĺňa podmienky osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO alebo predložením dokladov podľa § 32
ods.2,k resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o VO v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona o VO, alebo zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152
zákona o VO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov vo verejnom obstarávaní sa
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenie
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa §
32 ods. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
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V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa
podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o preloženie dokladov
preukazujúcich splnenie týchto podmienok účasti.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5
zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 40 ods. 6 písm. f) tohto
zákona.
V súlade s § 32 ods. 3 zákona o VO nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný
predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Splnenie podmienky osobného postavenie podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom
z informačných systémov verejnej správy, resp. z informačných systémov Úradu pre
verejné obstarávanie.
7. Obsah ponuky:
a) Predloženie cenovej ponuky v zmysle bodu 2. tejto výzvy – Predmet zákazky
a príloha č.1
b) Identifikačné údaje uchádzača - príloha č. 2
c) Vyplnené a podpísané „Vyhlásenie uchádzača“ a „Čestné prehlásenie„– príloha
č. 3
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v Eur s DPH za celý predmet obstarávania. Verejný
obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu
celkom za celý predmet obstarávania v Eur s DPH. To znamená, že jediným
kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania
v Eur s DPH. Celková cena za celý predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené
s balením, dodaním predmetu zákazky na miesto určenia a vykládkou predmetu
zákazky.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
Uchádzač navrhovanú cenu uvedie:
- navrhovaná cena bez DPH, navrhovaná cena s DPH
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 30.03.2022 do 11:00 hod.
Opečiatkovanú a podpísanú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na
adresu verejného obstarávateľa: Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20,
900 01 Modra. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka
ponuky musí byť uzatvorená, pripadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a
Štátna pokladnica IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 1939DIČ: 2020678748IČO: 00180289
 +421 33 6433489, 6433705 e-mail: moska@moska.sk www.moska.sk
fax: +421 33 6433489

označená údajmi: - adresa verejného obstarávateľa, - adresa uchádzača (jeho
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), - označenie „Zákazka podľa
§ 117 – NEOTVÁRAŤ“, - heslo „Strava - Divadelné konfrontácie“.
Opečiatkovanú, podpísanú a naskenovanú ponuku je možné doručiť aj elektronicky
(mailom) v lehote na predkladania ponúk na adresu: vo@moska.sk
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude
vrátená uchádzačovi neotvorená.
10. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia e-mailom.
11. Ďalšie informácie
a) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať
námietky v zmysle § 170, ods. 8, odst. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.
c) Na predmet zákazky bude vystavená objednávka.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah
(objednávku) a vyhradzuje si možnosť zrušiť verejné obstarávanie bez udania
dôvodu.
e) Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť
vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do
slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v
slovenskom jazyku.
O prípadnom zrušení postupu budú všetci uchádzači informovaní.
12. Prílohy
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu obstarávania
Príloha č. 2 Identifikačné údaje uchádzača
Prílohy č. 3 Vyhlásenie uchádzača, Čestné vyhlásenie
V Modre, 25.03.2022
PhDr. Anna Píchová
riaditeľka MOS
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