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INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ PODLIMITNEJ KONCESIE

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Spojená škola
IČO:  37956108
Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Čapkovičová
Telefón: +421 907624786
Email: eva.capkovic@gmail.com
Webové sídlo (Internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://spojenaskolabb.edupage.org/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9307

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9307//
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese:  vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu:  vyššie uvedenej adrese

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Spojená škola

II.1.2)    Hlavný kód CPV
55524000-9

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom koncesie je prevádzkovanie stravovacej jednotky v priestoroch Spojenej školy Banská Bystrica po dobu 5
rokov od nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy (nie však skôr ako 15.08.018). Koncesionár musí zachovať
minimálne súčasnú kvalitu, kvantitu a spôsob podávania stravy. Podrobný opis predmetu koncesie je uvedený v časti B.
Opis predmetu koncesie v koncesnej dokumentácii.

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  SOŠ elektrotechnická, Zvolenská 18, 975 90 Banský Bystrica

II.2.4)    Opis obstarávania
Úspešný uchádzač (koncesionár) bude poskytovať stravovacie služby, a to zabezpečenie prípravy a výdaj teplej stravy
raňajky, obedy, večere pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy SOŠ elektrotechnická, Zvolenská 18, Banská Bystrica
ako aj pre tretie osoby, počas koncesnej lehoty. 
Koncesionár bude počas koncesnej lehoty užívať nebytové priestory v rozsahu potrebnom pre účely prevádzky
Stravovacej jednotky v celkovej rozlohe 473 m2. (V prípade záujmu je možná obhliadka priestorov bližšie informácie sú
v koncesnej dokumentácii). Nebytové priestory disponujú vlastnými meračmi energií. 
 
Výška nájmu za nebytové priestory potrebné pre účely prevádzky Stravovacej jednotky je stanovená v koncesnej
dokumentácii. K cene nájmu sa pripočítavajú náklady na služby spojené s využívaním priestorov stravovacej jednotky. V
priestoroch kuchyne a zázemia sú namontované vlastné merače, poplatky spojené s využívaním kuchyne a zázemia sa
uhrádzajú verejnému obstarávateľovi na základe reálnej spotreby. Bližšie informácie sú uvedené v časti C. Obchodné
podmienky súťažnej koncesnej dokumentácie (ďalej len "KD").  
Spolu s kuchyňou a zázemím prechádzajú do užívania koncesionára aj hnuteľné veci, ktoré spolu s nebytovými
priestormi tvoria koncesný majetok.  
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Predpokladaný počet odobratej stravy ročne:  
 
Typ stravy - Predpokladané množstvo - Predpokladané množstvo  
za rokpočas trvania koncesnej zmluvy 
 
Raňajky: 8 74843 740 
Obed: 15 672 + 4 242 (zamestnanci)99 570 
Večera: 9 67948 395 
 
Rozsah poskytovanej stravy: 
Koncesionár zabezpečí každý pracovný deň počas školského roka stravu v nasledovnom sortimente:  
 
Raňajky: jedlo + nápoj (napr. čaj, mlieko, kakao) a pod.  
Obed: polievka, hlavné jedlo s prílohou + zeleninový šalát, alebo kompót + nápoj, a pod.  
Večera: hlavné jedlo s prílohou + zeleninový šalát, alebo kompót + nápoj a pod.  
 
Koncesionár zabezpečí každý pracovný deň počas školského roka ponuku počtu druhov jedál v nasledovnom rozsahu: 
 
Raňajky: 1 druh 
Obed: 3 druhy (hlavné jedlo s prílohou) 
Večera: 1 druh 
 
Prípravu, varenie a výdaj jedál koncesionár zabezpečí v objekte verejného obstarávateľa a to tak, aby výdaj stravy
prebiehal každý pracovný deň počas školského roka v nasledovných časoch:  
 
Raňajky: od 06:00 do 07:30 hod. 
Obed: od 11:30 do 13:30 hod. 
Večera: od 17:00 do 18:00 hod. 
 
Koncesionár je povinný v prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin, alebo počas
školského roka v nepracovné dni (sobota, nedeľa). 
 
Koncesionár musí dodržiavať počas celej koncesnej lehoty príslušné ustanovenia nasledovných právnych noriem:  
- zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 
- vyhláška MŠ SR č. 330/20 09 Z.z. o zariadení školského stravovania a ďalších vykonávacích predpisov  
- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve. 
Ponúkané jedlá musia spĺňať požiadavky zdravej výživy.Jedlá sa musia pripravovať z kvalitných prvotriednych surovín a
dodávať čerstvé, pri ich príprave je potrebné dôsledne dbať na zachovanie maximálneho množstva vitamínov a
výživných látok. Koncesionár je povinný pri príprave jedál dodržiavať Potravinový kódex vydaný MZ SR a MH SR.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských

alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:  
Uchádzač, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, preukázaním dokladov podľa § 32 ods. 2 resp. ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo rovnocenným zápisom 
alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu resp. iným rovnocenným dokladom
predloženým uchádzačom podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8
požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení
alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. 
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným 
obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
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Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže podľa § 33 ods. 1 písm. a)
zákona. č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Uchádzač požadované preukazuje - predložením písomného vyjadrenia
alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky (ak uchádzač má otvorených viac
podnikateľských účtov vo viacerých bankách, predkladá vyjadrenia od všetkých bánk), že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z
úverových vzťahov a na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača. 
Vyjadrenie banky musí byt predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
 
Súčasne je potrebné k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie (podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača) v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má
vedený účet/vedené účty, resp. že v iných bankách okrem tých od ktorých predkladá vyjadrenie, nemá vedené peňažné
účty.  
Odôvodnenie: Stanovením danej podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a finančná
stabilita uchádzača. Vyjadrenie banky, resp. ekvivalentný doklad má byt zárukou solventnosti a finančnej stability
uchádzača počas plnenia predmetu zákazky.  
 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v súlade s §
33 ods. 2 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické
postavenie spoločne. 
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  24.07.2018 09:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ poskytuje ku koncesnej dokumentácii bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup,
prostredníctvom elektronických prostriedkov. KD je zverejnená v profile verejného obstarávateľa a zároveň si záujemca
môže súťažnú koncesnú dokumentáciu vyžiadať elektronicky na: eva.capkovic@gmail.com. V prípade žiadosti o
koncesnú dokumentáciu, záujemca uvedie svoje identifikačné údaje.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2018
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