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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
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
IČO:  30794544
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Sídlo verejného obstarávateľa
Kontaktná osoba: JUDr. Anna Karasová; Ing. Iveta  Lichtneckerová
Telefón: +421 903217462 / 259103176
Fax: +421 254415348
Email: karasivan@stonline.sk; ovs@bkis.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.bkis.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 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích 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:  Sídlo verejného obstarávateľa.
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 3.00 eur (resp. v budúcnosti
vyššie) pre cca 60 zamestnancov v rozsahu cca 12 600 ks stravovacích poukážok ročne; 50 400 ks počas platnosti
zmluvy.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55000000-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 55300000-3,  55330000-2 

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

Stravovacie poukážky v predpokladanej hodnote 37 800,00 eur/ročne; v predpokladanej hodnote 151 200 eur za 4 roky
počas platnosti komisionárskej zmluvy.  
V prípade, že príde k zníženiu, resp. k zvýšeniu počtu zamestnancov komitenta alebo k zvýšeniu hodnoty stravovacej
poukážky počas platnosti zmluvy, komitent zohľadní túto skutočnosť v odoberaní stravovacích poukážok, resp. zvýšeniu
alebo zníženiu predpokladanej hodnoty predmetu zákazky tak, aby nedošlo k prekročeniu finančného limitu pre
podlimitnú zákazku, a to 190 tis. eur.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota/Od:  151 200,0000 Do :   190 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  48

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 splniť
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podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.v platnom znení ku dňu predloženia ponuky. 
1.Uchádzač preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok nasledovne:  
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i), j) a písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie
neobsahuje. 
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26
ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g),
príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže
doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 
a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené, 
predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona
o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi. 
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke alebo v žiadosti o účasť
predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §
26 ods. 1 tohto zákona. 
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ má právo požiadať ÚVO o
poskytnutie údajov zo zoznamu podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu ÚVO vo vzťahu k uchádzačovi
bezodplatne poskytne. 
 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť. 
 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine
jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
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.  
 
Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy na predloženie ponuky.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Vyjadrenie každej banky
alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet/účty, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za
uplynulé obdobie predchádzajúcich dvoch rokov napr. že uchádzač nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania
úveru dodržiava splátkový kalendár a jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. Originál, resp. úradne overená kópia
originálu vyjadrenia banky nesmie byť staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. 
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, dôkazné prostriedky k preukázaniu finančnej a ekonomickej spôsobilosti
predkladá skupina spoločne. 
Zdôvodnenie podmienok účasti 
Verejný obstarávateľ v rámci splnenia podmienok účasti podľa § 27 vyžaduje predložiť vyjadrenie každej banky alebo
pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet/účty, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za
uplynulé obdobie predchádzajúcich dvoch rokov napr. že uchádzač nebol v nepovolenom debete, v prípade splácania
úveru dodržiava splátkový kalendár a jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie, a to z toho dôvodu, aby si mohol
overiť ekonomickú stabilitu a finančnú schopnosť záujemcov bezproblémovo plniť predmet zákazky, nakoľko verejný
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obstarávateľ bude uhrádzať poskytnuté služby až po ich dodaní. Podmienky účasti, vzhľadom na rozsah a obsah
predmetu zákazky na jeho dôležitosť a odbornú náročnosť, považuje verejný obstarávateľ za primerané a
nediskriminačné.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Uvedená v predchádzajúcom bode.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa.
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

1163/2013-VO
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:  22.10.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  22.10.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  23.10.2013 10:00
Miesto :  Sídlo verejného obstarávateľa. Otváranie časti ponúk OSTATNÉ je neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Oprávnení zástupcovia uchádzačov, ktorí predložia ponuky do
súťaže, nie sú oprávnení zúčastniť sa otvárania ponúk.  
Otváranie ponúk časti KRITÉRIÁ bude verejné a uchádzači dostatnú pozvánku po ukončení vyhodnotenia časti
OSTATNÉ.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia žiadosť o účasť (žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov)
posielali elektronicky.  
Verejný obstarávateľ poskytne SP elektronicky vo formáte pdf. ; vybrané časti aj vo formáte word-pre uľahčenie
spracovania ponuky. 
Záujemcovia sú povinní posielať žiadosti na dve mailové adresy, a to 
a) karasivan@stonline.sk, (tel. č. +421 0903217462) 
b) ovs@bkis.sk, (tel. č.+421 259 103 176).  
Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ posielať z elektronickej adresy uvedenej v bode a) 
Od záujemcov sa vyžaduje, aby potvrdili elektronicky prevzatie súťažných podkladov. 
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na predloženie
ponuky a v súťažných podkladoch posielali elektronicky tak ako žiadosť o poskytnutie SP podľa bodu 1/a). 
3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na predloženie ponuky a v
súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v elektronickej forme najneskôr do 6 pracovných dní pred
lehotou na predkladanie ponúk, teda do 14.10.2013. Od verejného obstarávateľa sa vyžaduje, aby v elektronickej
podobe potvrdil záujemcovi prevzatie žiadosti o vysvetlenie. 
4. Od záujemcov sa vyžaduje, aby potvrdili elektronicky prevzatie vysvetlenia dopytu. 
5. V prípade, že záujemca nemá možnosť komunikovať v elektronickej forme, môže žiadosť o účasť a žiadosť o
vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na predloženie ponuky a súťažných podkladoch poslať aj písomne
prostredníctvom pošty tak, aby boli doručené v stanovených lehotách. Verejný obstarávateľ v takomto prípade zašle SP
ako aj vysvetlenie záujemcom v listinnej forme. Kontakt : ovs@bkis.sk; i.lichtneckerova@bkis.sk, 
6. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom sledovať webovú stránku - http://www.bkis.sk/o nás/verejné obstarávanie
z dôvodu uplatnenia inštitútu vysvetľovania podľa § 38 zák. č. 25/2006 Z. z., kde bude verejný obstarávateľ zverejňovať
otázky záujemcov a odpovede na ne zo strany verejného obstarávateľa; prípadnú úpravu súťažných podkladov v súlade
s § 34 ods. 12 zák. . 25/2006 Z. z. 
7. Telefonická komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi je možná v prípadoch
overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou
osobou uvedenou v bode I.1. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 9.00 do
15.00 hod. 
8. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku v listinnej forme ako aj v elektronickej forme (§ 18a ZoVO) podľa pokynov v
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SP. 
9. Verejný obstarávateľ uzavrie komisionársku zmluvu s úspešným/i uchádzačom/mi v súlade s § 44 a § 45 zákona č.
25/2006. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, výzvou na predloženie ponuky a ponukou
predloženou úspešným/i uchádzačom/mi. 
V prípade, že pri vyhodnotení ponúk budú mať viacerí úspešní uchádzači rovnaké prvé poradie, verejný obstarávateľ
uzavrie komisionársku zmluvu so všetkými, ktorí sa umiestnili na tomto najúspešnejšom mieste. S jednotlivými
uchádzačmi sa uzavrie komisionárska zmluva v takom poradí, v akom jednotliví uchádzači doručia svoje ponuky
verejnému obstarávateľovi. Vzor je uvedený v SP. 
10. Vzhľadom na predmet zákazky neorganizuje sa spoločná prehliadka miesta jeho dodania.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
20.09.2013
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