Jar života, n.o.
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ( PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
I. Verejný obstarávateľ
Jar života, n.o.
Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce
IČO: 45743746
Kontaktná osoba : Mgr. Daniela Macáková
Mobil: 0421 917 483 377
Mail: jar.zivota@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať: u uvedenej kontaktnej osoby

II. Predmet zákazky
1. Názov zákazky
Dodávka stravy pre Denný stacionár v Šarišskom Štiavniku
2. Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka stravy pre klientov a zamestnancov Denného stacionára
v Šarišskom Štiavniku, ktorý má svoju výdajňu stravy
3. Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladané množstvo je 40 obedov denne
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky s DPH
Hodnota : 21 600,00 EUR
5. Trvanie zmluvy
03 / 2017 – 12 / 2017

III. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie
1. Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti:
- Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 26 ZVO :
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,
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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 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
2a.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,
2b.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.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia:
a)podľa písm. a) a b) výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu uchádzača pre
každého jeho člena nie starším ako tri mesiace,
b)podľa písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace,
c)podľa písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
d)podľa písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace,
e)podľa písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu.
f)podľa písm. h) čestným vyhlásením.
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g) podľa písm. i) a j) čestným vyhlásením.
3. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže postupovať podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom
obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie ku
dňu predloženia ponuky.
4. Uchádzač musí postupovať pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods.
2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií v súlade
s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu
podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie
2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti: Uchádzač musí na vyzvanie predložiť doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie v zmysle § 27ods.1 písm. a) ZVO:
1. Doklady podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej
banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), že uchádzač
nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré
vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových
vzťahov, bežný účet uchádzača nebol ani nie je predmetom exekúcie. Výpis z účtu
verejný obstarávateľ neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť aktuálne, nie staršie ako
tri mesiace ku dňu predkladania ponúk a musí ním 2/ 4 uchádzač preukazovať svoju
aktuálnu a skutočnú finančnú situáciu.
2. Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO :
Predmetné podmienky vyplývajú z § 27 ZVO a verejný obstarávateľ sa touto
požiadavkou chce ubezpečiť , že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a
finančného postavenia schopný riadne plniť predmetnú zmluvu vzhľadom na
predpokladanú hodnotu zákazky a dobu plnenia zákazky.
3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti: Uchádzač musí na vyzvanie predložiť doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie v zmysle § 28 ods.1 písm. a) ZVO:
1.Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých
služieb za predchádzajúce tri roky (2011, 2012, 2013) doplneným potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru alebo 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,
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2. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. g) ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú
dodať,
1.vzorkami, opismi alebo fotografiami,
2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s
technickými špecifikáciami. Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 6 ZVO :
Predmetná podmienka vyplýva z § 28 ZVO a verejný obstarávateľ sa touto požiadavkou
usiluje zabezpečiť potrebné zručnosti uchádzača pre danú zákazku, preveriť primerané
skúsenosti pri realizovaní zákaziek podobného charakteru ako je predmet zákazky a
zistenie technických možností uchádzača pre plnohodnotné uskutočnenie stavebných
prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 3.1. - Uchádzač musí na vyzvanie
potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval minimálne 5 zákaziek
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky,
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Ano

IV. Postup
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: cena + servis
2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 03.02.2017 12:00
Úhrada za súťažné podklady: Nie
4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.02.2017 12:00
5. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.02.2017 12:00
Miesto : Jar života, n.o. , Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk je neverejné a
zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom nezasiela.

V. Doplňujúce informácie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ Nie
Ďalšie doplňujúce informácie:
1.Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí
písomnú žiadosť o súťažné podklady e-mailom na adresu uvedenú oddiely 1.tohoto
oznámenia
2.Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať názov a sídlo záujemcu, IČO, DIČ, kontaktnú
osobu, číslo telefónu, emailovú adresu, pečiatku a podpis.
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3. Súťažné podklady budú poskytované elektronickou komunikáciou v elektronickej forme
4. Verejný obstarávateľ v e-maily určí spôsob potvrdenia o doručení predmetného dokumentu
a záujemca je povinný použiť stanovený spôsob a neodkladne (po doručení) potvrdiť prijatie
písomnosti. Elektronickú (mailovú) komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje pri doručení
žiadostí o súťažné podklady, pri ich poskytovaní a vysvetľovaní a vysvetľovaní ponúk.
5. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov je potrebné vopred dohodnúť si
telefonicky termín a čas s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.
6. Dátum odoslania tejto výzvy 24.01.2017
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