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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VYBRANÉ ODVETVIA
 Formulár: Príloha č. 5   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 17

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35850370
Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Lucia Cencerová
Telefón: +421 905992080
Fax: +421 248253228
Email: sp@tatratender.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie možno získať na:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  44119313
Krčméryho 16  , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Lucia Cencerová
Telefón: +421 905992080
Email: sp@tatratender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.tatratender.sk
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno
získať na:
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTA, NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY (VRÁTANE DOKUMENTOV TÝKAJÚCICH SA DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO
SYSTÉMU)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  44119313
Krčméryho 16  , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Lucia Cencerová
Telefón: +421 905992080
Email: sp@tatratender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.tatratender.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ PONUKY/ŽIADOSTI O ÚČASŤ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35850370
Prešovská 48 , 826 46 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48,82646Bratislava-Ružinov
Kontaktná osoba: Ing. arch. Viera Mitasová
Telefón: +421 248253388
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I.2)    HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Vodárenstvo

I.3)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke obstarávateľom
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
c) Služby
Kategória služby č.:  17
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C2
Hlavné miesto poskytovania služieb:  1. Stravné poukážky budú dodávané na päť odberných miest: 
1.1 Prešovská 48, 826 46 Bratislava, (sídlo obstarávateľa) 
1.2 Bojnícka 6, 831 04 Bratislava, (divízia obstarávateľa) 
1.3 Betliarska 2, 851 07 Bratislava, (divízia odvádzania odpadových vôd a divízia čistenia odpadových vôd ) 
1.4 Starohájska 14, 851 02 Bratislava (divízia výroby vody) 
1.5 Starohájska 14, 851 02 Bratislava (divízia distribúcie vôd) 
 
2. Stravovacie služby budú poskytované v okolí pracovísk obstarávateľa, ktoré sú bližšie špecifikované v súťažných
podkladov.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK010

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)  
Verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov obstarávateľa, v
súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č.
87/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami, vo vybraných zmluvných
stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa ponúkaného
obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 55520000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30199770-8 

II.1.7)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
Počet častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Celkový predpokladaný počet poukážok za celú dobu poskytovania služby je 504 525. Určenie záväzného množstva
objednaných poukážok je na rozhodnutí obstarávateľa.
predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  2 018 100,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Nie

II.2.3    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  36

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 60.000,- EUR (slovom šesťdesiattisíc euro). Podrobné informácie týkajúce sa
zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.

2/8



III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. 
2. Obstarávateľ sa zaväzuje uhrádzať úspešnému uchádzačovi za plnenie predmetu obstarávania odplatu nasledovne: za
služby, ktoré sú predmetom zákazky, bude odplata stanovená podľa počtu skutočne objednaných stravných poukážok,
pričom záväzná je vysúťažená jednotková cena za stravnú poukážku (ďalej len "Odplata"). Obstarávateľ neposkytuje za
predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z Oddplaty.  
3. Nárok na zaplatenie Odplaty za poskytnutie predmetu zákazky vznikne úspešnému uchádzačovi riadnym dodaním
predmetu plnenia vrátane súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými so vzorovou zmluvou uvedenou
v súťažných podkladoch. Odplata bude uhradená úspešnému uchádzačovi vždy po uplynutí príslušného kalendárneho
mesiaca na základe vystavenej faktúry. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude objednávka zaslaná
obstarávateľom a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísaný zástupcami obstarávateľa a
úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač zašle obstarávateľovi faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do
10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prevzatiu predmetu plnenia obstarávateľom.  
4. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. Peňažný záväzok
obstarávateľa bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu úspešného uchádzača.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijnych

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Splnenie podmienky účasti
možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO) v čase a spôsobom určeným obstarávateľom. Všetky
predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku do verejnej súťaže. 
 
Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú
podmienku účasti ním uchádzač preukazuje a tiež ako predmetnú podmienku uchádzač spĺňa. To znamená, že v ňom
uchádzač musí uviesť aj informácie požadované obstarávateľom na splnenie predmetnej podmienky. Obstarávateľ
odporúča uchádzačom použiť na vypracovanie čestného vyhlásenia vzor, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.  
1.Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v
ustanovení § 26 ods. 1 ZVO.  
2.Uchádzač preukazuje splnenie uvedených podmienok osobného postavenia nasledovnými dokladmi: (pokiaľ uchádzač
nie je zapísaný do zoznamu podnikateľov, doklady môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32
ods. 11 ZVO): 
2.1Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ako potvrdenie o tom, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. 
2.2Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ako potvrdenie o tom, že uchádzač (fyzická osoba), ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním. 
2.3Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, alebo správnym orgánom v krajine
svojho sídla nie staršie ako 3 mesiace o tom, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, podľa
zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla. 
2.4Potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá v krajine svojho sídla evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia (v SR potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne). 
2.5Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že uchádzač nemá v krajine svojho
sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
2.6Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 
2.7Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou,  
2.7.1ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.7.2ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
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2.7.2.1spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.7.2.2právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
2.7.3ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
2.8Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s
osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia. 
2.9Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za
prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia. 
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok: Povinnosť bezvýhradne splniť všetky vyššie uvedené podmienky
osobného postavenia vyplýva priamo zo ZVO. Uvedená skutočnosť odôvodňuje ich potrebu a primeranosť. 
3.Spôsob preukázania splnenia podmienok § 26 ods. 1 ZVO: plnenie podmienky § 26 ZVO môže byť preukázané
predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 ZVO, pričom platí, žena
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 
3.1Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných od 1. júla 2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal výpis zo
zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nemusí vo svojej ponuke nemusí predložiť žiadne doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 ZVO, 
3.2Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 30.6.2013 2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nemusí vo svojej ponuke predložiť toto potvrdenie, avšak je
potrebné, aby do ponuky predložil nasledovné doklady (doklad podľa bodu 1.3.2.3 predkladá uchádzač iba v prípade, ak
jeho potvrdenie nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) ZVO): 
3.2.1čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
3.2.2čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
3.2.3čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a nie je osobou, 
a)ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
b)ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola  
i.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
ii.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
c)ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
3.3Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží na preukázanie podmienok účasti osobného
postavenia doklady uvedené v bode 1.2 tejto časti súťažných podkladov. 
4.Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.  
5. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla. 
6.Ak má uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemcu. 
 
7. obstarávateľ si vyhradzuje právo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti požiadať uchádzačov a členov skupiny
dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych
akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu
alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
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podmienok účasti predkladá obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona č.25/2006 o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO) v čase a spôsobom určeným
obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku do
verejnej súťaže. 
 
Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú
podmienku účasti ním uchádzač preukazuje a tiež ako predmetnú podmienku uchádzač spĺňa. To znamená, že v ňom
uchádzač musí uviesť aj informácie požadované obstarávateľom na splnenie predmetnej podmienky. Obstarávateľ
odporúča uchádzačom použiť na vypracovanie čestného vyhlásenia vzor, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov. 
V prípade ak uchádzač na splnenie podmienok § 27 ZVO využíva zdroje inej osoby, musí túto skutočnosť uviesť v
ponuke a zároveň v ponuke predložiť zmluvu podľa § 27 ods. 2 ZVO, a to bez ohľadu na to, či na preukázanie splnenia
dotknutých podmienok účasti využíva ustanovenie § 32 ods. 11 ZVO. 
2. Úspešným uchádzačom sa môže stať len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojho
finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke
nasledovné doklady (môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO): 
 
2.1Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru, prípadne vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky. Doklad musí byť v
originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť
uvedené, že za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky
voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie
podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v
inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. 
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: Stanovenie podmienky vyplýva z potreby aspoň minimálneho overenia
finančnej situácie a spoľahlivosti uchádzača (jeho schopnosti plniť finančné záväzky). Primeranosť podmienky vyplýva
jednak z výšky predpokladanej hodnoty zákazky a tiež skutočnosti, že jej obsahom je len poskytnutie základných
informácii o uchádzačovi.  
2.2Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá. 
 
3.obstarávateľ si vyhradzuje právo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti požiadať uchádzačov a členov skupiny
dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych
akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu
alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:  1. Splnenie podmienky účasti
možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO) v čase a spôsobom určeným obstarávateľom. Všetky
predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku do verejnej súťaže. 
 
Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú
podmienku účasti ním uchádzač preukazuje a tiež ako predmetnú podmienku uchádzač spĺňa. To znamená, že v ňom
uchádzač musí uviesť aj informácie požadované obstarávateľom na splnenie predmetnej podmienky. Obstarávateľ
odporúča uchádzačom použiť na vypracovanie čestného vyhlásenia vzor, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov. 
 
2. V prípade ak uchádzač na splnenie podmienok § 28 až § 30 ZVO využíva kapacity inej osoby, musí túto skutočnosť
uviesť v ponuke a zároveň v ponuke predložiť zmluvu podľa § 28 ods. 2 ZVO, a to bez ohľadu na to, či na preukázanie
splnenia dotknutých podmienok účasti využíva ustanovenie § 32 ods. 11 ZVO. 
 
3. Úspešným uchádzačom sa môže stať len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej
alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady
(môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO): 
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3.1Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné
číslo. 
Odôvodnenie primeranosti: Informácie o subdodávateľoch majú zabezpečiť predovšetkým prehľad obstarávateľa o
subjektoch, ktoré sa budú akýmkoľvek spôsob podieľať na realizácii zákazky. Cieľom obstarávateľa je uistiť sa, že
plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite. 
 
3.2V súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012) doplnený
potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, pričom referenciou sa myslí aj
potvrdenie tohto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, 
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardu:  
Zo zoznamu musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb bola minimálne 2.000.000,00 eur bez DPH (slovom
dva milióny eur bez DPH). 
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má
preukázať dostatočné skúsenosti uchádzača v segmente poskytovania obstarávaných služieb. Minimálna úroveň
štandardu je primeraná, nakoľko požadovaný celkový objem plnení za predchádzajúce tri roky nedosahuje ani
trojnásobok predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.  
 
3.3Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 ZVO vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
4 . Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti požiadať uchádzačov a členov
skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych
akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu
alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkach
Nie

III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytovanie služby:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu  
Verejná súťaž

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii
Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou
stravných poukážok,  podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch. Predmetom elektronickej aukcie bude jediná
položka, ktorá vychádza zo špecifikácie predmetu zákazky, uvedená v súťažných podkladoch. Zoznam položiek pre
predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou
stravných poukážok  cena za stravnú poukážku v EUR bez DPH. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a
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východiskom elektronickej aukcie je cena za jednu stravnú poukážku v EUR bez DPH. Uchádzači budú do aukcie zadávať
cenu za stravnú poukážku v EUR bez DPH. Hodnotená bude cena za stravnú poukážku v EUR bez DPH, vymedzená v
súťažných podkladoch. Administrátor obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line aukcie vyzýva uchádzačov na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Kontaktnou osobou pre aukciu na strane obstarávateľa a
administrátorom aukcie je Mgr. Eva Jurišová, e-mailová adresa: eva.jurisova@tatratender.sk. Pokyny a pravidlá pre
použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh aukcie sú uložené na adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title.
Zúčastneným uchádzačom odporúčame podrobne si preštudovať pravidlá aukcie, prípadne oboznámiť sa s priebehom
aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese. Príslušné informácie týkajúce sa
použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie
aukcie. Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a
pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky: 1pripojenie na internet,2rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x
600,3internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x
avyššie,4internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so
serverom,5povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,6nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre
otváranie dokumentov.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

1/2013/1020000
IV.3.2)    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Pravidelné informatívne oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 142-248114
z
24.07.2013
Ďalšie predchádzajúce oznámenia (ak je to uplatniteľné):  Áno
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 192-331829
z
03.10.2013

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  11.11.2013 09:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  11.11.2013 09:00

IV.3.5)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné:  Slovenský jazyk

IV.3.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Obdobie:  Lehota do
Dátum:  31.03.2014

IV.3.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  11.11.2013 10:00
Miesto:  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na základe písomnej žiadosti podpísanej zástupcom záujemcu
doručenej poštou alebo osobne na adresu Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04, Bratislava, Slovensko v
pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. alebo elektronicky na e-mailovej adrese sp@tatratender.sk. 
2. Obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné
podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných
podkladov.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
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VI.4.2)    Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:  Podrobnosti o revíznych postupoch sú uvedené v zákone č.
25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.4.3)    Úrad, v ktorom možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4.5    Dátum odoslania tohto oznámenia
09.10.2013
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