Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PRIESKUMU TRHU
realizovaného v zmysle procesnej smernice vyhlasovateľa
(ďalej len „súťaž“)
Predmet zákazky:
„Zabezpečenie stravovania
zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet“
_____________________________________________________________________
1.

Vyhlasovateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.; so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 850 370. Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3080/B.
2.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Titul, meno a priezvisko:
Telefón:
E–mail:
3.

Juraj Šikula, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
+421 948 524 475
bvsas@p-m.sk

Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronických stravných poukážok slúžiacich na úhradu ceny stravovania.
Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade v súlade s pracovnoprávnymi predpismi platnými a účinnými
na území Slovenskej republiky.
-

Hodnota elektronickej stravovacej poukážky:
4,- EUR
Doba poskytovania predmetu zákazky:
6 mesiacov
Predpokladaný počet zamestnancov:
760 osôb
Predpokladaný počet elektronických stravovacích poukážok: 95 760 ks
Predpokladaná hodnota zákazky:
384.000,00 EUR bez DPH

Podmienkou je, aby stravovacia poukážka bola vydaná v elektronickej forme, prostredníctvom ktorej bude
zabezpečené stravovanie a ktorej hodnotu je možné použiť na úhradu ceny stravovania poskytnutého v stravovacom
zariadení.
Stravovacím zariadením sa rozumie taká prevádzkareň, v ktorom sa poskytuje stravovanie spĺňajúce požiadavky
na stravovanie zamestnanca v zmysle príslušných pracovnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej
republike.
Stravné karty musia byť použiteľné v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov úspešného uchádzača/
poskytovateľa v okolí pracovísk vyhlasovateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a disponujú vhodným
platobným terminálom.
Nominálna hodnota stravovacej poukážky je vo výške štyri (4,00) EUR a je asociovaná ku stravnej karte
s osobitnými ochrannými prvkami, ktorou sa zabezpečuje bezhotovostná platba čipom alebo čipom pre
bezkontaktnú platbu.
Stravovacia karta musí obsahovať ochranné vizuálne a technické prvky proti falšovaniu a zneužitiu, názov a logo
Poskytovateľa, poučenie pre držiteľa karty, osobné číslo držiteľa karty, PIN kód s možnosťou zmeny, musí
obsahovať dátum exspirácie – vyznačený rok a mesiac, umožňuje bezkontaktné použitie do 20,00 (dvadsať) EUR
s možnosťou overenia zostatku priamo na účtenke s POS terminálu a okamžitú blokáciu pri strate alebo odcudzení.

Nominálna hodnota poukážok sa môže meniť v závislosti od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách, množstvo stravných poukážok sa môže meniť v závislosti od počtu zamestnancov
vyhlasovateľa. Presné množstvá a hodnoty stravovacích poukážok vyhlasovateľ bude uvádzať v samostatných
záväzných objednávkach spravidla raz mesačne podľa údajov uvedených v objednávke.
Úspešný uchádzač musí uverejňovať a pravidelne aktualizovať na svojej internetovej stránke zoznam stravovacích
zariadení, v ktorých je možné stravovacie poukážky (karty) používať.
Platnosť stravovacej poukážky musí byť min. dvanásť (12) mesiacov odo dňa jej vydania.
Poukážka môže byť použitá výlučne na úhradu ceny stravovania a nemôže byť použitá na iný účel ani vymenená
za hotovosť.
Bližšie informácie budú špecifikované vo Výzve na predkladanie ponúk.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť s úspešným uchádzačom
Na predmet zákazky bude s úspešným uchádzačom uzavretý zmluvný vzťah (ďalej len „Zmluva“) podľa § 269 ods.
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy zašle vyshlasovateľ.
5. Podmienky účasti v súťaži
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača:
- uchádzač nebol (ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
- uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré
dokáže vyhlasovateľ preukázať,
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže vyhlasovateľ preukázať.
Spôsob preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača bude uvedený vo
Výzve na predkladanie ponúk.
6. Ostatné podmienky a požiadavky vyhlasovateľa
-

Uchádzač musí súhlasiť so všetkými podmienkami súťaže predložením Čestného vyhlásenia podpísaného
oprávnenou osobou uchádzača, ktoré bude uvedené v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača / Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorým udeľuje
súhlas v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle § 13 ods.1 písm. a)

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby resp. osôb, ktoré bude uvedené v Prílohe č. 3
Výzvy na predkladanie ponúk.
7. Poskytovanie Výzvy na predkladanie ponúk
Kontaktná osoba vyhlasovateľa zašle elektronicky Výzvu na predkladanie ponúk každému uchádzačovi, ktorý
sa v termíne do 18.09.2019 do 14:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na
adresu bvsas@p-m.sk. V prihláške do súťaže zaslanej kontaktnej osobe vyhlasovateľa uchádzač uvedie emailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaná Výzva na predkladanie ponúk. Výzva na predkladanie ponúk bude
zaslaná všetkým prihláseným uchádzačom po uplynutí termínu na prihlasovanie sa do súťaže.
8. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
Nevykonáva sa.
9. Lehota na predkladanie ponúk a lehota viazanosti ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je do 26.09.2019 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 31.12.2019.
Ponuky sa budú predkladať elektronicky. Bližšie informácie o spôsobe predkladania ponúk budú uvedené vo
Výzve na predkladanie ponúk.
10. Oznámenie výsledku súťaže
Kontaktná osoba vyhlasovateľa v termíne viazanosti ponúk oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuka
sa umiestnila na prvom mieste.
11. Ďalšie informácie
a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť, pričom zmenu alebo
zrušenie súťaže uverejní spôsobom, ktorým ju vyhlásil.
b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
c) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
d) Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené ponuky použitím elektronickej aukcie, do ktorej budú prizvaní len tí
uchádzači, ktorí predložili ponuku a splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
e) Otváranie ponúk je neverejné.
f) Všetky ostatné informácie budú prihláseným uchádzačom poskytnuté prostredníctvom Výzvy na
predkladanie ponúk.
V Bratislave, dňa: 16.09.2019

