
Obchodné meno: 
Sídlo: 
ICO: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

štatutárny orgán : 
Kontaktné miesto: 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Senior Martin, n. o. 
E.B. Lukáča 2 , 036 01 Martin 
45732663 
2023029591 
zapísaná v registri neziskových organ1zácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby vedenom Obv. úradom Žilina , reg . 
číslo OWS/N0-6/1 O 
Ing. arch. Dušan Holan, riaditel' neziskovej organizácie 
Senior Martin, n.o., Ambra Pietra 406/42, 03601 Martin 

ako vyhlasovatel' 

v zmysle §281 až§ 288 Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. v znen í 
neskorších predpisov 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o návrh na uzatvorenie zmluvy na dodanie 
tovarov a služieb 

1. Predmet dodávky 

P. č. Názov činnosti ( Početkusov Krátky popis 
predmetu) 

1 Dovoz stravy pre dom Viď. príloha Dovoz stravy pre seniorov 
sociálnych služieb v domove sociálnych služieb 

Senior Martin 

2. Technické špecifikácie a opis predmetu zákazky 

3. Rozpočtové náklady 

Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume 420 000 bez DPH EUR. 

4. Miesto plnenia 

Miestom plnenia je m·iesto realizácie projektového zámeru : 

Kraj Zilinský kraj 
Obec, PSC . Martin, 036 01 
Ulica, číslo Ambra Pietra 406/42 

5. Podmienky sút'aže 



a) Súťaže sa mažu zúčastnit' tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby. 
Termín predloženia návrhov je do 25.09.2013 do 14:00 hod. 

b) Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je 
uvedené meno účastníka a označenie "Obchodná verejná súťaž na 
uzatvorenie zmluvy na dodávku „ DOVOZU STRAVY" - NEOTVÁRAŤ" 

V obálke účastník predloží: 

1. Cenovú ponuku 
2. Návrh zmluvy na dodanie tovarov a služieb (Náležitosti zmluvy sú uvedené 

v prílohe č . 1 tohto Vyhlásenia) . Návrh zmluvy musí byť predložený v dvoch 
vyhotoveniach, účastníkom súťaže podpísaný. 

c) Doklady predložené v obálke musia byť originály alebo ich fotokópie . 
Vyhlasovatel' vylúči z obchodnej verejnej súťaže navrhovatel'a, ktorý nesplnil 
podmienky podl'a písm. a) a b) alebo zistí, že predložené doklady sú neplatné. Ak 
budú doklady a písomnosti napísané v cudzom jazyku okrem jazyka českého , 
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. 

d) Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku , príp. 
v českom jazyku (v prípade iného jazyka sa požaduje úradne overený preklad). 

e) Obálka musí byť doručená do sídla vyhlasovatel'a Senior Martin, n. o., E. B. 
Lukáča 2, 036 01 Martin spasobom tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované 
najneskar dňa 25.09.2013 do 14:00 hod. Návrh doručený po stanovenom 
termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených 
podmíenok súťaže, nebude do súťaže zaradený. 

f) Vyhodnoteníe súťažných návrhov sa uskutoční v sídle vyhlasovatel'a do 5 dní od 
uzávíerky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy 
víazané. Vyhlasovatel' bude písomne informovat' neúspešných účastníkov súťaže 
o výsledku súťaže do 30.09.2013. 

g) V prípade potreby objasnit' údaje uvedené vo výzve, maže ktorýkol'vek z 
uchádzačov požiadať o .ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby : 

Ing . Arch. Dušan Holan, Senior Martin ,n. o. , E.B. Lukáča 2 Martín 

h) Vybraný návrh súťaže vyhlasovatel' oznámí účastníkovi v lehote do 5 dní od 
vyhodnotenia súťaže. 

i) Náležitosti Kúpnej zmluvy podl'a § 409 Obchodného zákonníka na dodanie 
nábytku so splátkovým kalendárom sú uvedené v prílohe číslo 1 tohto Vyhlásenia. 



j) Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude 
stanovenie: 

• Celková cena predmetu obstarania raňajky, obed, večera. 

Víťaz súťaže bude uchádzač s najlacnejším návrhem . 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovatel'a 

a. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže , alebo súťaž zrušiť 
podl'a § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

b. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 
verejnej obchodnej súťaži. 

c. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podl'a § 
287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a 
ukončiť súťaž ako neúspešnú. 

d. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo predÍžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže . 

V Martine dňa: 12.08.2013 

Príloha č. 1 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 

Všeobecné názvy podl'a CPV: 

1.1. CELODENNÉ STRA VOV ANIE PRE SENIOROV V SOCIÁLNOM 
ZARIADENÍ 

1.2. CPV: 55321000-6- služby spojené s prípravoujedál 

55322000-3 - služby spojená s varenímjedál 

55521100-9- rozvoz stravy 



NÁVRH ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
č. MM 112013 

Uzatvorená podl'a §261,266 a 536 Obchodného zákonníka 
(zákona č. 51311991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) 

Aka výsledok verejnej obchodnej súťaže podl'a § 281 a 288 Obchodného zákonníka zo dňa 
............. 2013 

1.1 Objednávatel': 

V zastúpení štatutárneho zástupcu: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Oprávnený rokovať vo veciach: 

zmluvných 

technických 

Kontaktné údaje: 
telefón 

mobil 

fax 

1.2 Poskytovatel': 

obchodné meno 

Štatutárny zástupca: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Oprávnený rokovat' vo veciach: 
- technických 

Kontaktné údaje: 
tele fón 

fax 

email 

Senior Martin, n.o. 
E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin 
Ing. arch. Dušan Holan, riaditel' n.o . 
45 732 663 
2023029591 
Tatra banka a.s. 
2928836947 /1100 

Ing. arch. Dušan Holan, riaditel' n.o. 

Mgr. Paula Ruttkayová, vedúca Senior Martin n.o. 

043/3241871 

0911661291 

2. PREDMET PLNENIA 

2.1. CPV: 55321000-6- služby spojené s prípravoujedál 



55322000-3 - služby spojená s varenímjedál 

55521100-9- rozvoz stravy 

2.2. Predmetom zmluvy je: 

CELODENNÉ STRA VOV ANIE PRE SENIOROV V SOCIÁLNOM ZARIADENÍ 

3. ČAS PLNENIA 

3 .1. Poskytovatel' služby sa zavazuje poskytovat' dohodnuté služby s účinnosťou: 

od: 11.11.2013 do vyčerpanie finančného limitu 
3.2 .. V prípade zmien je možné tieto aktualizovat' formou dodatkov ku zmluve. Zmeny móžu nastat' 

v nadvaznosti na štátom určené zákonné úpravy, poprípade rozšírenie rozsahu požadovaných 

služieb zo strany objednávatel'a. Úprava cien smerom hore zo strany poskytovatel'aje možná len 

po vzájomnej dohode oboch zrnluvných strán a bude sa riešiť samostatným dodatkorn k zmluve. 

4. MIESTO PLNENIA 

4 .1 . Miestom plneniaje objekt objednávatel'a Senior Martin, Ambra Pietra 406/42 , 036 01 Martin. 

Do miesta plnenia dovezie poskytovatel' služby hotovú stravu pripravenú na výdaj. 

5. CENA ZA POSKYTOVAN É SLUŽBY 

5.1 . Cena služieb je stanovená obchodnou verejnou súťažou za dennú stravnú dávku najedného 

stravníka vo výške .. .. ...... € s DPH. 

5.2. Cena služieb za jednotlivé položky : 

Raňajky Obed Večera 

s DPH s DPH s DFPH 

5.3 . V prípade záujmu klientovo zníženú stravnú jednotku vie poskytovatel' poskytnúť tieto stravné 

jednotky nasledovne .: Raňajky „ .. „ . „ . €, Obed „ ... „„ . €,Večera „„ . . „ „ . . €. 

5.4. Gramáže za jednotlivé stravné jednotky a ich následné ceny budú uvedené v samostatnej prílohe. 

5. 5. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu nasledovne: 



Cena bez DPH v€ 
DPH20%v€ 
Cena celkom vrátane DPH v€ 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A F AKTURÁCIA 

6.1. Úhrada za poskytovanie služieb bude vykonaná na základe mesačnej fakturácie. 

6 .2. Faktúra bude predložená objednávatel'ovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti 

obvyklé v obchodnom styku. 

6.3. Objednávatel' je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť poskytovatel'ovi bez 

zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo 

vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. 

6.4. Poskytovatel' je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť 

povodná lehota splatnosti. 

6.5. Splatnosť faktúry je do 14 dní od predloženia objednávatel'ovi. 

6.6. Poskytovatel' k faktúre predloží: 

6.6.1. súpis poskytnutých služieb s uvedeným množstvom memých jednotiek a ich ocenenia. 

7. REALIZÁC IA SLUŽBY 

7.1. Prípravu a uvarenie stravy vykonáva poskytovatel' služby vo vlastných prevádzkových 

priestoroch a na vlastné náklady. 

7 .2. Periodicita poskytovania služby: 

• Poskytovatel' sa zavazuje dodat' stravu každý kalendámy deň počas platnosti tejto zmluvy 

v čase: raňajky-07:30 hod., obedy-11 :30 hod., večere- 17:00 hod. v objednanom množstve. 

7 .3. Strava bude pripravovaná na základe vopred stanoveného jedálneho lístka odsúhlaseného 

zmluvnými stranami a schváleného lekárom I dietnou sestrou /. Táto príprava a schválenie je 

v réžii poskytovatera. 

7.4. Schválený jedálny lístok bude poskytnutý objednávatel'ovi v dostatočnom predstihu, aby s1 

stravníci mohli objednat' stravu podl'a svojej diagnózy. 

7.5. Poskytovatel' služby zodpovedá za dodržiavanie nutričnej a energetickej hodnoty pripravovaných 

jedál. 



8. ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1. Poskytovatel' služby zaplatí za nedodržanie závazkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 

0.1 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za každý nedodržaný termín dovozu stravy o viac ako 30 

minút. 

8.2. Objednávatel' zaplatí pokutu za omeškanie s plnením závazkov dohodnutých v zmluve: 

v prípade, že sa objednávatel' dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 1 O dní je 

povinný uhradit' 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

Poskytovatel' je zároveň po tomto termíne oprávnený prerušiť zmluvné výkony a uplatnit' si 

náklady za prestoj. 

8.3. Uplatnenie zmluvných pokútje platné len v písomnej forme. 

9. OSTATNÉ USTANOVEN/A, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

9.1. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• ak poskytovatel' z vlastnej viny nedodržiava dohodnuté výkony. 

9.2. Poskytovatel' sa zavazuje poskytovaním služby v nezmenenej kvalite. V opačnom prípade je 

objednávatel' oprávnený postupovat' podl'a ods. 8.1 článku 8. 

9.3. Poskytovatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• ak objednávatel' neplní zmluvné podmienky a tým poskytovatel'ovi znemožňuje realizáciu 

výkonov. 

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s dvojmesačnou výpovednou lehotou . V 

odstúpení od zmluvy musí byt' uvedený důvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 

Realizované výkony budú odúčtované podl'a zmluvných cien faktúrou a objednávatel' uhradí 

náklady, ktoré preukázatel'ne poskytovatel'ovi vznikli a bolí zahrnuté v zmluvnej cene. 

10. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP 

10.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia 

ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objektoch objednávatel'a pri plnení 

výkonov. 

10.2. Poskytovatel' zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorí vykonávajú práce v objektoch 

objednávatel'a. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach 
v objektoch dodávatel'ským sposobom zodpovedá poskytovatel'. 



10.3. Zodpovednosť pri realizácii výkonov v objektoch objednávatel'a, za škody na majetku 

objednávatel'a, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá v 

plnom rozsahu poskytovatel'. 

9.1 ZÁVEREČNÉ USTANOVEN/A 

9.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a JeJ potvrdením a podpísaním 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

9.2 Zmluva može byt' zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

9.3 Pokial' v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzt'ah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

9.4 Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávatel' obdrží dva a poskytovate l' 

j eden výtlačok . 

9.5 Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Objednávatel' nie je povinný zverejňovať zmluvu v centrálnom registri zmlúv úradu vlády. 

V Martine dňa : V Martine dňa : 

Poskytovatel' : Objednávatel' : 



Názov, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

Cenová ponuka 
Kalkulačný li st 

Dovoz strav pre klientov domva sociálnych služieb 

Príloha číslo 1 

Senior Martin n. o. E. B. Lukáča 2 Martin, prevádzka Ambra Pietra 406/42 Martin 

riadok č. 
Názov predmetu 

MJ 
cena v€ bez 

DPH 20 % cena s DPH 
zákazky DPH 

celková cena za 
I poskytnuté služby - I raňajky 1€ 

ranajky 
celková cena za 

2 poskytnuté služby - I obed /€ 
obed 
celková cena za 

3 poskytnuté služby - I večera /€ 

vecera 

Cena celkom za raňajky, obed, večeru 

Všeobecné názvy podra CPV : 

1.1. CELODENNÉ STRAVOVANIE PRE SENIOROV V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ 

1.2. 55321000-6 - služby spojené s prípravou jedál 

55322000-3 - služby spojená s varením jedál 

55521100-9- rozvoz stravy 

cel kom cena bez DPH 

90520 

90520 

90520 

peči a t ka a podpis 

DPH cena s DPH 


