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

I.2.
I.2.1.

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
IČO: 35563737
Skladná 2, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Skladná 2, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: MUDr Boris Bodnár, MBA
Mobil: +421 911876242
Telefón: +421 556222848
Email: cpldz.kosice@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.cpldz-kosice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.cpldz-kosice.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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
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.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Zabezpečenie poskytovania celodenného stravovania pre pacientov CPLDZ Košice
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb: SK 042
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb - príprava a dovoz pre pacientov Centra pre liečbu drogových
závislostí Košice. Stravovanie bude poskytované každý deň, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55000000-0
Doplnkový slovník: EA26-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
každodenné poskytovanie racionálnej a diabetickej stravy počas 2 rokov
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 106 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže
ich predložením originálnych dokladov alebo ich štatutárom overených kópií, požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. resp.
1.9:
1.1Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
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trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme:
1.1.1fyzická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2právnická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.2Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním:
fyzická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo
iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
právnická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.3Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že voči uchádzačovi nie je
vyhlásený konkurz, že nie je v likvidácii, a nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. (doklad predkladajú právnické osoby aj fyzické osoby). Potvrdenie súdu
musí byť aktuálne a musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.
1.4Potvrdením Sociálnej poisťovne, a zdravotnej poisťovne (poisťovní), v ktorej je uchádzač vedený v evidencii
platiteľov, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.5Potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6Dokladom, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň
k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, a to:
1.6.1.živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková
organizácia podnikateľ),
1.6.2.výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v
obchodnom registri),
1.6.3.iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Doklad o oprávnení poskytovať službu musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej
súťaže.
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na celý rozsah predmetu zákazky. V prípade, že v predmete činnosti
oprávnenia podnikať nie sú uvedené niektoré činnosti v rozsahu činnosti predmetu zákazky, uchádzač splní túto
požiadavku ak v ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať na chýbajúce činnosti z predmetu zákazky, ktoré
zabezpečí tretími osobami. Uvedenie tejto požiadavky nezbavuje zodpovednosti uchádzača za celkové plnenie zmluvy. V
prípade predloženia dokladu o oprávnení podnikať niektorého subdodávateľa, uchádzač predloží aj zmluvu o budúcej
zmluve uzatvorenú na predmetné činnosti so subdodávateľom.
1.7Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky.
Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby verejný obstarávateľ.
1.8Nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
1.8.1ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
1.8.2.1spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2.2právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
1.8.3ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9 Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
1.10 Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.11Uchádzač alebo záujemca ak nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 1.1. až 1.6 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením, podľa
predpisov platných v krajine svojho sídla.
1.12Uchádzač alebo záujemca ak má sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
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neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
1.13Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 overenou kópiou platného potvrdenia Úradu pre
verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie. Podnikateľ,
ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname
podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo
potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočnosti, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
Doklad požadovaný v bode 1.8 1.10 uchádzač preukáže čestným vyhlásením. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené
v bode 1.1. až 1.6 overenou kópiou iného dokladu platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v
krajine jeho sídla. V prípade, že doklad platný certifikovaný zápis vydaný certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla
nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až j)
zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1 až 1.6,1.8 -1.10), uchádzač tieto skúsenosti preukáže samostatným dokladom
preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný
doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia,
možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaniu.
1.14Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 1.1 až 1.6,1.8 -1.10, resp. 1.11až 1.13 a doklady podľa bodu 2. a bodu
3. bude z verejnej súťaže vylúčený.
1.15Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člen skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich štatutárom overených kópií, požadovaných v bodoch 2.1. až
2.3.:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom
období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu ako dôkazy, že v
predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou
likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným úverovým prostriedkom
postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup ku finančným
úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy.
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných v
bodoch 2.1. až 2.3. alebo ich štatutárom overených kópií:
2.1Predložením vyjadrenia banky (bánk), ktorej (ktorých) je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, za
predchádzajúce tri rokynie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí
obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.1.2jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
2.2Predložením čestného vyhlásenia uchádzača, že bol v predchádzajúcom období z hľadiska ekonomického a
finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy,
ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska ekonomického a finančného postavenia schopný riadne
plniť takúto zmluvu a že v iných bankách nemá záväzky Príloha č. 6
2.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, podľa bodu 2 časti A.2 Podmienky
účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.
2.4Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné
a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna požadovaná úroveň štandardov je stanovená vo vyššie
uvedených bodoch.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky.
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných
v bodoch 3.1. až 3.10 alebo ich štatutárom osvedčených kópií:
3.1Predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ - dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli dodané.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakých alebo podobných ako predmet
zákazky: Poskytovanie stravovania na nami požadovaný rozsah s uvedením cien, v celkovej zmluvnej cene za
predchádzajúce tri roky (2 011,201 2,2 013) v sume cca 160 000 EUR bez DPH. Predložený zoznam poskytovaných
služieb musí obsahovať: meno, priezvisko a telefóne číslo na kontaktnú osobu, zmluvného partnera, vecný rozsah
dodávky, obdobie realizácie dodávky, cenu dodávky - potrebné na príp. overenie si uvedených informácii viď príloha č. 4
k SP.
Podmienku definoval verejný obstarávateľ s cieľom získať pre plnenie predmetu zákazky takého poskytovateľa, ktorý
má adekvátne predošlé skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru , aby sa tak
zabezpečila bezproblémová realizácia predmetu zákazky v potrebnej kvalite a v potrebnom rozsahu. Z požadovaných
dokladov alebo dokumentov musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným
obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
3.2 Podľa § 28, ods.(1), písm. g ) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
Predložiť zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby s minimálne 3-ročnou praxou v tejto činnosti.
Podmienku definoval verejný obstarávateľ s cieľom zabezpečiť garanciu kvality poskytnutých služieb, a tiež dostatočnú
skúsenosť a zručnosť v oblasti stravovania.
3.3 Podľa § 28, ods.(1), písm. h ) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca
použije pri plnení RD, ktorej predmetom je poskytnutie služby, a to:
Doklad o zavedenom systéme riadenia kvality: normy ISO 9 001, dodržiavanie predpisov HACCP (Správna výrobná
prax).
Podmienku definoval verejný obstarávateľ s cieľom zabezpečiť: liečebnú výživu na vysokej odbornej úrovni podľa
platného diétneho systému tak, aby bol splnený liečebný zámer a prispel ku skorému uzdraveniu pacientov.
3.4 Podľa § 28, ods.(1), písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícii na poskytnutie služby.
Podmienku definoval verejný obstarávateľ s cieľom zabezpečiť: správnu a nezávadnú prípravu stravy.
3.5 Podľa § 28, ods. 1, písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci
službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v
rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Podmienku definoval verejný obstarávateľ s cieľom: zodpovednosť verejného obstarávateľa za poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, zabezpečiť dodržiavanie a zvyšovanie systému kvality tak, aby sa tento vzťahoval na všetky činnosti, ktoré
môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby, alebo priebeh jeho liečby v zmysle aktuálne platnej legislatívy.
Vyššie uvedené podmienky sa týkajú aj subdodávateľov pre dodávané časti zákazky.
3.9V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti,podľa bodu 3 časti A.2 Podmienky účasti
uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.
3.10Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické alebo odborné kapacity inej
osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornejspôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde
k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa
tým nie je dotknutá.
3.11 Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 28 až 30 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej
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alebo odbornej spôsobilosti uchádzača (zoznam poskytnutých služieb) a dôkazy o plnení podľa bodu 3.1) preukáže
uchádzač tiež vyplnením formuláru uvedeného v prílohe č. 4 súťažných podkladov, zvlášť pre každú dokladovanú
referenciu. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje.
Podmienky účasti podľa § 28 až § 30zákona o verejnom obstarávaní - technickú alebo odbornú spôsobilosť definoval
verejný obstarávateľs cieľom získať pre plnenie predmetu zákazky takého poskytovateľa, ktorý bude poskytovať službu
podľa nami zadefinovaných požiadaviek , aby sa tak zabezpečila bezproblémová dodávka predmetu zákazky v potrebnej
kvalite a v potrebnom rozsahu pre nami požadovanú službu. Ponuky, ktoré nesplnia určené podmienky účasti, budú z
predmetnej súťaže vylúčené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálna požadovaná úroveň štandardov je stanovená vo vyššie
uvedených bodoch.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Najnižšia cena za racionálnu stravu na 1 deň pre pacienta v EUR bez DPH
Váha: 95 bodov

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 2
Názov: Najnižšia cena za diabetickú stravu na 1 deň pre pacienta v Eur bez DPH
Váha: 5 bodov
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
VO 2014/1/CPLDZKE
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 13.03.2014 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.03.2014 08:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 13.03.2014 09:00
Miesto :
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Skladná 2
040 01 Košice
na 1. poschodí, miestnosť č. 118, dňa 13.3.2014 o 09.00 hod. miestneho času.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk označených ako Kritériá sa môže zúčastniť každý
uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a časť jeho ponuky označená ako OSTATNÉ nebola
vylúčená pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní ponúk
môže byť uchádzač zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
18.02.2014
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