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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
IČO:  30794544
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Sidlo verejného obstarávateľa
Kontaktná osoba: Ing. Lichtneckerova, Mgr. Čizmaziová
Telefón: +421 259103176 / 259103130
Fax: +421 259103103
Email: i.lichtneckerova@bkis.sk; l.cizmaziova@bkis.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.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 cateringových služieb pre Bratislavský bál 2013

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
17
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Bratislava, Slovenská filharmónia, Reduta
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia kompletných cateringových služieb na 12. ročník spoločenského
podujatia Bratislavský bál 2013, ktorý sa bude konať dňa 09.02.2013. Pod zabezpečením a realizáciou komplexných
cateringových služieb sa rozumie najmä: príprava, dovoz, výdaj, servírovanie a obsluha siedmich druhov studených jedál
a troch druhy šalátov v studenom a piatich druhov 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. Kompletný
rozsah poskytnutia služby je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55000000-0 

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

Cateringové služby pre 400 osôb.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  30 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v intervale 
Začatie:  04.02.2013
Ukončenie:  10.02.2013

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z. a to: je oprávnený poskytovať služby, čo preukáže
predložením aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. Uchádzač predloží: výpis
zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba ) alebo - výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba
zapísaná v obchodnom registri ). Uchádzač môže nahradiť doklad o oprávnení poskytovať službu úradne overeným
platným potvrdením ÚVO, ak je zapísaný v zozname podnikateľov. V prípade , ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej
republike predloží doklad v súlade s § 26 ods. 4, resp. ods. 5 zák. č. 25/2006. .

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa

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 
Áno

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

2798/2012
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:  27.12.2012 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  08.01.2013 11:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  08.01.2013 11:30
Miesto :  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1 Bratislava, posch. č. 3; zasadačka 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Verejný obstarávateľ použije na zostavenie poradia ponúk, po ich
úplnom úvodnom vyhodnotení, elektronickú aukciu na základe najnižšej ceny, preto otváranie ponúk nebude verejné v
súlade s § 43 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. Pri použití elektronickej aukcie sa postup podľa § 41 zák. č. 25/2006 Z.z.
neaplikuje a uchádzačom, ktorí predložili ponuky, nebude zaslaná ani zápisnica z otvárania ponúk.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

1.Verejný obstarávateľ po uverejnení tejto výzvy na predkladanie ponúk v súlade s § 99 ods. 5 zák. č. 25/2006 Z.z,,
posiela výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v elektronickej forme spolu so sprievodným
listom vo formáte *.pdf. a s časťami súťažných podkladov, ktoré sú potrebné k spracovaniu ponuky vo formátoch *.xlsx
a doc. 2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov posielali
elektronicky s uvedením obchodného mena záujemcu, kontaktnej osoby, tel. č. a e-mailovej adresy na ktorú majú byť
súťažné podklady elektronicky forme zaslané. Tieto údaje sú potrebné pre elektronickú komunikáciu v rámci zasielania
súťažných podkladov, vysvetľovania podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť zaslaná na obidve uvedené e-mailové adresy: a).
i.lichtneckerova@bkis.sk (tel. č. .+421 (2) 59103176); b) l.cizmaziova@bkis.sk , (tel. č.+421 259103130)Verejný
obstarávateľ potvrdí prijatie žiadosti a poskytne súťažné podklady spolu so sprievodným listom v elektronickej forme vo
formáte *.pdf. a s časťami súťažných podkladov, ktoré sú potrebné k spracovaniu ponuky, prepisovateľnými súbormi vo
formátoch *.xlsx a doc. Záujemca je povinný elektronicky potvrdiť prijatie súťažných podkladov v elektronickej forme.3.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk a v súťažných podkladoch posielali tiež elektronicky. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie
podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v
elektronickej forme najneskôr do 31.12.2012 do 10:00 hod. Od verejného obstarávateľa sa vyžaduje, aby v elektronickej
podobe potvrdil záujemcovi prevzatie žiadosti o vysvetlenie. 4. V prípade, že záujemca nemá možnosť komunikovať v
elektronickej forme, môže žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov ako i žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch poslať aj písomne prostredníctvom pošty alebo osobne tak,
aby boli doručené v stanovených lehotách. 5. Verejný obstarávateľ v súvislosti s § 9 ods. 7 zák. č. 25/2006 Z.z.
vyžaduje, aby uchádzačom predkladaná ponuka obsahovala v jednej zložke ponuku v listinnej forme ako aj kópiu
ponuky na elektronickom nosiči CD vo formáte *.pdf, s obsahom a bližšou špecifikáciou určenou v súťažných
podkladoch. 6. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného
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platobného styku v lehote splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia faktúry verejným obstarávateľom, resp.
doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 7. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú ponuky uchádzačov,
ktorých ponuky boli vyhodnocované podľa kritéria vyhodnotenia zaradené do vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou
na základe najnižšej ceny, ktorej uchádzači budú predkladať svoje návrhy na celkovú cenu predmetu zákazky smerom
nadol. Predpokladaná lehota odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii je: 11.01.2013. Začiatok elektronickej
aukcie je minimálne 2 pracovné dni odo dňa odoslania Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Priebeh a podmienky
elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. 9. Verejný obstarávateľ v prípade, že po ukončení
elektronickej aukcie bude viac úspešných uchádzačov určí úspešného uchádzač zohľadnením časového hľadiska
predloženia najlepšej ponuky.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
14.12.2012
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