Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337 Telefón: 0960426242, 0960423600 Fax: 0960423601, E-mail:
obstaravanie@aos.sk
Predmet zákazky: Poskytnutie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok gastrolístkov
Typ zmluvy: objednávka
Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 - do limitu 19 999,00 EUR bez DPH
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou
elektronickej aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa
odst. 11 a 12 tejto výzvy.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do12/2014
Registrácia do aukcie od 23.12.2013 od 1300 hod. do 07.01.2014 do 1400 hod. Výzvy do
elektronickej aukcie budú odoslané 07.01.2014 po 1400 hod.
Forma predkladania ponúk:
Kolo Typ kola
Začiatok kola
Koniec kola
Predĺženia
1
Zadávacie kolo / Obálka 10.01.2014 08:00:00 10.01.2014 08:25:00
2
Aukcia - súťažné kolo 10.01.2014 08:30:00 10.01.2014 09:00:00 0/ neobmedzené

Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára.
Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos
8. 1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona 289/1995 Z. z.
o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek,
ktoré vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady
vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie jednotkovej
ceny).
3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena
balenie, odvoz a dovoz do miesta verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace
s dodaním predmetu zákazky).
Špecifikácia predmetu zákazky
Predmet zákazky - dodanie tovaru:
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných
poukážok pre zamestnancovAkadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikulášiv dohodnutej cene, rozsahu a požiadaviek AOS
9. v Liptovskom Mikuláši u zmluvných prevádzkovateľov stravovacích zariadení a dodávateľov
stravovania uchádzača, ktorí sú oprávnení na poskytovanie stravovacích služieb. Výška
nominálnej hodnoty stravných poukážok sa bude meniť v závislosti od finančných zdrojov
verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona c. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v platnom znení.
S t r a v o v a c i e p o u k á ž k y ( gastrolístok) v nominálnej hodnote 3,00 €.

Výška nominálnej hodnoty stravných poukážok sa bude meniť v závislosti od
finančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona c. 283/2002
Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení.
•

10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Podmienky účasti uchádzačov :
11. doklad o oprávnení podnikaťna dodnie predmetu zákazky - doloží víťaz elektronickej aukcie
Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje :
1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa
ods. 11 tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej
12. aukcie - kópiu dokladu.
2. Doručiť vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku s podpisom - vyplnenú
tabuľku s cenami) do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.

13.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena (cena s DPH celkovú ponuku)
- cena za poskytnutie služby cestou elektronickej aukcie
- Cena za poskytnutie službyje čiastka, ktorú zaplatí odberateľ za dodanie stravných
poukážok nezávisle od ich nominálnej hodnoty. Cena za zabezpečenie poskytovania
stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok je % vyjadrenie maximálnych nákladov
spojených s dodávkou stravných poukážok, vrátane provízie, poštovného, balného, poistného,
prepravného na miesto určenia, a všetky ostatné výdavky, ktoré si uchádzač účtuje za dodanie
jedného kusa stravnej poukážky a ich hodnota vyjadrená v € sa pripočíta k nominálnej hodnote
stravnej poukážky. Výsledkom je kúpna cena 1 ks stravnej poukážky pri jej nominálnej
hodnote 3,00 €. Percentuálna výška odplaty nemôže byť hodnota menšia ako nula. Každú
hodnotu nižšiu ako nula bude verejný obstarávateľ brať ako nulu.
V prípade rovnosti bodov na hodnotenie ponúk viacerými uchádzačmi, verejný
obstarávateľ bude dodávky stravovacích poukážok - gastrolístkov požadovať na základe
kúpnych zmlúv formou písomne akceptovaných objednávok uzatváraných na základe tejto
dohody a počas trvania platnosti a účinnosti tejto dohody. s viacerými uchádzačmi, ktorých
návrhy na plnenie kritérií budú rovnako výhodné.
•
Formou písomne akceptovaných objednávok uzatváraných na základe tejto dohody
a počas trvania uvedeného obdobia roka 2014 s viacerými úspešnými uchádzačmi verejný
obstarávateľ uzavrie tak, že predmet plnenia zmluvy rozdelí rovnakým pomerom podľa počtu
úspešných uchádzačov.
•

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014

