
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):  Židovská 1, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Patrik Taliga
Mobil: +421 915794324
Telefón: +421 254415801
Fax: +421 254415348
Email: bkis@bkis.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
E-aukcie, s.r.o.
IČO:  44980515
Svoradova 1 , 811 03 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  E-aukcie, s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava - 1. poschodie
Kontaktná osoba: Barbora Bíziková
Mobil: +421 901702111
Telefón: +421 238100111
Email: bizikova@dobryvyber.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.dobryvyber.sk
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 
Cateringové služby

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Úspešný uchádzač bude predmet zákazky plniť pre časť 1: "Zabezpečenie
cateringových služieb na Bratislavský bál" - v priestoroch Bratislavská Reduta, Medená 100/3. Pre časť 2: "Zabezpečenie
bežných cateringových služieb" - vo vybraných priestoroch určených verejným obstarávateľom v meste Bratislava.
NUTS kód: 
SK010

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zabezpečenie a realizácia kompletných cateringových služieb vrátane súvisiacich služieb pre Bratislavský bál a
zabezpečenie cateringových služieb na bežné akcie realizované verejným obstarávateľom počas kalendárneho roka.
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré budú tvoriť 2 časti predmetu zákazky Cateringové služby. Uchádzač
môže predložiť ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky. 
Časť 1 - Zabezpečenie cateringových služieb na Bratislavský - bál predpokladaná hodnota 19 000 /1rok 
Časť 2 - Zabezpečenie bežných cateringových služieb 4 000 /1rok 
Zabezpečením a realizáciou komplexných cateringových služieb sa rozumie najmä: príprava, dovoz, výdaj, servírovanie a
obsluha studených jedál a šalátov v studenom a teplých jedál v teplom bufete, alkoholických a nealkoholických nápojov,
vrátane kompletnej logistiky v mieste plnenia predmetu zmluvy ako aj ponuky nápojov v platených baroch. Pod
komplexnou realizáciou logistiky v mieste plnenia predmetu zmluvy sa rozumie najmä: poskytnutie primeraného
cateringového vybavenia ako napr. taniere, príbory, poháre, chaffing-dish (na hlavné jedlo, na omáčky, na polievky),
profesionálny cateringový servis (tácky, zrkadlá, misy...), presso-stroje, termosky, perkolátory, servírovací riad
(naberačky, lopatky, kliešte...) vrátane službám zodpovedajúcemu profesionálne zdatného obslužného tímu.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
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Hlavný slovník: 55320000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 55322000-3,  55321000-6,  55330000-2,  55400000-4 

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

Pre časť 1: Verejný obstarávateľ uviedol predpokladaný minimálny počet zúčastnených osôb 400 pri zachovaní
jednotkových cien požadovaného sortimentu jedál, tento počet zúčastnených osôb verejný obstarávateľ upresní v
aktuálnej dobe. Akcia bude uskutočňovaná 1 x za kalendárny rok. 
Pre časť 2: Verejný obstarávateľ uviedol predpokladaný minimálny počet zúčastnených osôb 10 pri zachovaní
jednotkových cien požadovaného sortimentu jedál, tento počet zúčastnených osôb verejný obstarávateľ upresní v
aktuálnej dobe na požadovanú akciu. Akcie budú uskutočňované v priebehu kalendárneho roka podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa. 
S úspešným uchádzačom pre každú časť samostatne bude uzatvorená zmluva s lehotou plnenia 12 mesiacov, pričom
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu na ďalších 12 mesiacov a to najviac tri krát po sebe.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota/Od:  23 000,0000 Do :   92 000,0000 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:  Bod 1.1. Verejného
obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 26 ods. 1 ZVO nasledovne: 
a.)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 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,  
b.)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c.)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
d.)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e.)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f.)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, 
g.)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h.)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1.ktorej 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, 
2.ktorej 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, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2.a) spoločníkom, 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, 
2.b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
i.)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, 
j.)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. 
Bod 1.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 26 ods. 1 ZVO uvedených v bode
1.1. podľa § 26 ods. 2 nasledovne predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, nie starších ako
tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
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b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
 
- Podnikateľ/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý preukázal
spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorý o zapísanie požiadal, môže
preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
- Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26
ods. 2 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, môže 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. 
 
- Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej
súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z.z.) vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania, (§ 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.223/2011 Z.z.) za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane
konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, 
možno preukázať aj iným prostriedkom. 
 
- Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie: 
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, 
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo 
d) iný právoplatný rozsudok súdu. 
- Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní spĺňa aj
ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. (§ 38 ods. 11 a 12
zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
 
Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje § 26 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje ekonomické a finančné postavenie za účelom splnenia podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní: 
Bod A): podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub
banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.  
 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Určená podmienka účasti je alternatívne
vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje schopnosť
uchádzača plniť si svoje záväzky vo vzťahu k spôsobu jej financovania vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky,
spôsob financovania predmetu zákazky verejným obstarávateľom bez možnosti poskytovania preddavkov a určenú
lehotu splatnosti faktúr je žiaduce, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky za
uvedených podmienok. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE VYCHÁDZAJÚCE Z USTANOVENÍ ZVO: 
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ods. 3 ZVO predloží skupina požadované
doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia spoločne za celú skupinu dodávateľov. Skupina
dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2 ZVO.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na

3/5



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 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. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa
preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti ohľadne ekonomického a finančného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne
overené kópie týchto dokladov. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný
v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania prostredníctvom služby ISZÚ na
stránke www.uvo.gov.sk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodu A): 
(1) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky
nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorej má záujemca otvorený resp. vedený účet. V predmetnom
vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že záujemca nebol za predchádzajúce tri
roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti záujemcu, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v nepovolenom prečerpaní, že v prípade splácania úveru
záujemca dodržuje splátkový kalendár, že účet záujemcu nie je predmetom exekúcie. Výpis z účtu verejný obstarávateľ
neuzná. 
(2) Zároveň záujemca pripojí čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, že v ďalších
bankách ako v banke (bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala potvrdenie, záujemca nemá otvorený resp. vedený účet
a ani iné záväzky.

III.1.3.    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 vo verejnom obstarávaní: 
Bod A): Podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom dodávok tovaru a poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru a poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti verejný obstarávateľ
zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky jeho jednotlivým aktivitám s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku
súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu
zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE VYCHÁDZAJÚCE Z USTANOVENÍ ZVO: 
Podľa § 32 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na
predloženie dokladov. 
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ods. 3 ZVO predloží skupina požadované
doklady na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu dodávateľov. Skupina
dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28
ods. 2 ZVO. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcťreálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej finančnými a ekonomickými alebo technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 
preukázanie finančnej a ekonomickej alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa
§ 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 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.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží v mene
euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro . Pri
prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na
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predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania prostredníctvom služby ISZÚ na stránke www.uvo.gov.sk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodu A) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu min. troch
poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky,
kumulatívne v objeme pre časť 1: 57 000,- EUR bez DPH, pre časť 2 minimálne 10 000 € bez DPH. Zoznam
poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky musí obsahovať minimálne
nasledovné údaje/informácie: identifikačné údaje odberateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania,
ICO, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, predmet zmluvy, stručný opis, z ktorého
musí byt zrejmý predmet plnenia, výška plnenia, obdobie, počas ktorého bola služba realizovaná, potvrdenie odberateľa.
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 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

01/21/11/2013/VO/Služby
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:  12.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  12.12.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  12.12.2013 09:30
Miesto :  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk pre časť OSTATNÉ je neverejné a bude oznámené
uchádzačom v súlade s §41 zákona o verejnom obstarávaní a otváranie ponúk pre časť KRITÉRIÁ je taktiež neverejné a
uchádzači, ktorých ponuka nebola vylúčená sa na ňom, nemôžu zúčastniť, nakoľko verejný obbstarávateľ uplatní
elektronickú aukciu. Z tohto dôvodu je otváranie ponúk podľa §41 neverejné a údaje podľa § 41 ods. 3 komisia
nezverejňuje a zápisnica podľa §41 ods. 5 sa neodosiela. Na otváraní týchto častí ponúk s zúčastní len komisia.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

(1) Zábezpeka je stanovená vo výške: Pre časť 1: 2 000,-€ , Pre časť 2: nepožaduje sa. Presné podmienky zloženia
zábezpeky ako aj spôsob je uvedený v súťažných podkladoch.  
(2) Lehota viazanosti ponúk končí dňom 31.3.2014. 
(3) Súťažné podklady je možné vyžiadať písomne na adrese E-aukcie, s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava alebo
emailom na adrese bizikova@dobryvyber.sk 
(4) Všetky dokumenty a informácie, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať v súlade so zákonom č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú zverejnené na
stránke verejného obstarávateľa. 
(5) Informácie o elektronickej aukcii budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch, aj so spôsobom a časom
uplatnenia e-aukcie. 
(6) Informácie pre ÚVO!!! Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré budú tvoriť 2 časti predmetu zákazky
Cateringové služby. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky. 
Časť 1 - Zabezpečenie cateringových služieb na Bratislavský - bál predpokladaná hodnota 19 000 /1rok 
Časť 2 - Zabezpečenie bežných cateringových služieb 4 000 /1rok.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
21.11.2013
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