Služobný úrad
Odbor verejného obstarávania
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/ zo dňa:

Naše číslo:
26069/2019

Vybavuje/Klapka
Mgr. Pavel Piliar /230
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Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len
„výzva na predkladanie ponúk“)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ si
Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),
dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami.
Názov predmetu zákazky:
Občerstvenie
Druh zákazky
Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
55520000-1 Služby hromadného stravovania
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných cateringových služieb a služieb spojených so
zabezpečením cateringových služieb. Pri organizovaní rôznych druhov akcií a spoločenských podujatí
ako sú bilaterálne rokovania s EK, zasadnutia Monitorovacieho výboru PRV SR 2014 - 2020,
Monitorovacieho výboru Strategického plánu SPP, pracovných stretnutí k monitorovaniu a
hodnoteniu, pracovných skupín a podskupín a stretnutí Riadiaceho orgánu PRV SR 2014 – 2020 s
partnermi pre zabezpečenie riadenia, implementácie, monitoringu a hodnotenia PRV SR 2014 – 2020
a prípravy Strategického plánu SPP.
V zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020 je poskytovateľ
povinný výstupy vyplývajúce z predmetu zmluvy viditeľne označiť symbolom Únie spolu s vysvetlením
úlohy Únie prostredníctvom tohto znenia: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí“, logom daného programu PRV SR 2014-2020 a logom MPRV
SR.
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Požadované množstvo/rozsah:
Zabezpečenie občerstvenia na 8 podujatí/rokovaní ročne s platnosťou do konca roka 2023, tzn. max.
40 podujatí alebo do vyčerpania finančného limitu.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Začiatok plnenia je jún 2019. Predpoklad trvania aktivity je do konca roka 2023 alebo do vyčerpania
finančného limitu.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Sekcia
rozvoja vidieka a priamych platieb, resp. miesto uskutočnenia podujatia (Bratislava).
Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky:
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu, ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy na predkladanie
ponúk
Ponuka:
V ponuke prosím predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1) Doklad o oprávnení na vykonávanie činnosti v oblasti predmetu zákazky (oprávnenie na
podnikanie – výpis z obchodného registra, živnostenského registra); ak ide o domáci
hospodársky subjekt (SR), verejný obstarávateľ si uvedené overí z verejne dostupných
zdrojov a doklad nie je potrebné predkladať.
2) Cenovú ponuku za realizáciu predmetu zákazky s uvedením údajov v štruktúre podľa prílohy
č. 2 tejto výzvy.
3) Písomné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, že súhlasí s obsahom návrhu
rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb cateringu.
Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuku prosím predložte elektronicky na emailovú adresu: pavel.piliar@land.gov.sk v rámci lehoty
na predkladanie ponúk, ktorá je stanovená do 14.6.2019 do 9:00 hod.
Predloženie ponuky požadujeme v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto
výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa kritéria, ktorým je najnižšia cena za celý
predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Za prvú v poradí bude označená ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky v EUR vrátane
DPH.
Splnenie požiadaviek podľa tejto výzvy bude verejný obstarávateľ posudzovať iba u uchádzača,
ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste v poradí podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie
ponúk.

Ak by uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí a/alebo jeho ponuka
nespĺňali požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy, verejný obstarávateľ môže splnenie
týchto požiadaviek preskúmať u ďalšieho uchádzača tak, aby uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila
na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto
výzvy.
Úspešný uchádzač
Úspešným uchádzačom je ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí za
predpokladu, že uchádzač spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy;
úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že uspel.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu, že neuspeli spolu s uvedením
dôvodu. Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou a doručením ponuky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.

S pozdravom

Mgr. Marek Motyka
riaditeľ odboru verejného obstarávania

Prílohy:
Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
Príloha č. 2 Cenová ponuka
Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača

