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Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Mesto Svätý Jur
IČO: 00304832
Poštová adresa: Prostredná 29
PSČ: 90021
Mesto/obec: Svätý Jur
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Svätý Jur
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Fiamová
Telefón: +421 244971321
Fax: +421 244971320
E-mail: msu@svatyjur.sk, primator@svatyjur.sk,
prednosta@svatyjur.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.svatyjur.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.svatyjur.sk
Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať ďalšie informácie
Úradný názov: E-aukcie s.r.o.
IČO: 44980515
Poštová adresa: Svoradova 1
PSČ: 81103
Mesto/Obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Richard Urbanovič
Mobil: +421 911232064
Telefón: +421 238100666
Fax: +421 254641313
E-mail: urbanovic@dobryvyber.sk
Internetová adresa (URL): http://www.dobryvyber.sk

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
a)

Stavebné práce

b)

Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Školská jedáleň, Kollárova 5, 900 21
Svätý Jur

c)

Služby
NUTS kód:
SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Jedná sa o zabezpečenie nákupu trvanlivých potravín na rok 2012
pre školskú jedáleň
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 15300000-1.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Rôzne druhy na zabezpečenie stravovania žiakov
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 39990,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 24

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: Verejného obstarávania sa môže
zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia: a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, b) nebol on ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, c) nie je voči
nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 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 predmet zákazky, g) nebolo mu
v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa
predchádzajúceho odseku: - písm. a) a b) výpisom z registra trestov
nie starším ako tri mesiace, - písm. c) potvrdením príslušného súdu
nie starším ako tri mesiace, - písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne
a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, - písm. e)
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace, - písm. f) dokladom o oprávnení dodávať predmet zákazky.
Uchádzač môže požadované doklady nahradiť predložením platného
potvrdenia o zapísaní do Zoznamu podnikateľov v zmysle § 128
zákona č. 25/2006 Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia verejného
obstarávania. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a
krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov 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. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie

splnenia podmienok účasti: § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.
z. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Vyjadrenie banky
alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže,
že 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. Výpis z účtu verejný
obstarávateľ neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť nie staršie ako
tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. K vyjadreniu banky/bánk sa
požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené
účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Výpis z účtu sa
nepovažuje za potvrdenie banky. V prípade uchádzača, ktorého tvorí
skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje
sa preukázanie podmienok účasti podľa tochto Oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania, za všetkých členov skupiny
spoločne. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa Oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania. V súlade s ustanovením § 32 ods.
6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje
primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území
Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o
schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej
potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si
plní všetky svoje záväzky včas a riadne
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: v zmysle § 28 zák. č. 25/2006 Z, odst.1,
písm.a) - Zoznam dodávok tovaru týkajúceho sa predmetu zákazky
za predchádzajúce tri roky (2008, 2009, 2010), za ktoré sú dostupné,
alebo za kratšie obdobie v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku
požaduje za účelom preukázania schopnosti a kapacitných možnosti
uchádzača realizovať dodávku predmetu zákazky. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.4. 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
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

IV.2.

Áno.
Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
3/2011
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 26. 12. 2011. Čas: 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 30. 12. 2011. Čas: 10.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 30. 12. 2011. Čas: 10.45 h.
Miesto: Mestský úrad Svätý Jur
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Otvárania ponúk
bude neverejné, môžu sa ho zúčastniť len členovia komisie na
vyhodnotenie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2.

Ďalšie informácie

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
14. 12. 2011

