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Identifikácia obstarávateľa: Názov: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
IČO: 36 211 541
Kontaktná osoba: Ing. Marta Lumtzer
Obec (mesto): Košice PSČ: 042 92
Ulica: Teplárenská Číslo: 3
Telefón: 055/619 21 35 Fax: 055/674 28 16
Druh obstarávateľa: Obstarávateľ podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. c) a písm.
a) bod 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Postup obstarávania: súťaž v zmysle interných pokynov obstarávateľa
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo, Nájomná zmluva
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie stravovacích služieb pre TEKO, a. s. v priestoroch obstarávateľa.
Stručný opis predmetu zákazky: Zabezpečenie stravovacích služieb pre TEKO, a. s.
v priestoroch obstarávateľa. Konkrétnejšie v súťažných podkladoch.
Miesto realizácie predmetu zákazky: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.,
Teplárenská 3, 042 92 Košice.
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
v rozsahu bodu 5, konkrétnejšie v súťažných podkladoch
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
nie
Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Lehota trvania zmluvy:
od 02. 07. 2018 do 31. 01. 2020, resp. do vyčerpania sumy 380 000,- EUR podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
preddavok sa neposkytuje, konkrétnejšie v súťažných podkladoch
Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať:
 doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname
vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť uvedená činnosť
oprávňujúca účastníka poskytovať požadovanú službu.
Doklad o oprávnení podnikať - aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. aktuálny výpis
z obchodného registra, príp. iný doklad, (nie však potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní
do zoznamu hospodárskych subjektov).



čestné vyhlásenie - účastník predloží v ponuke podpísané čestné vyhlásenie, ktoré mu
obstarávateľ poskytol ako prílohu č. 1 súťažných podkladov,
Predmetné čestné vyhlásenie bude podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom
alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade
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so spôsobom konania uvedeným v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.
Čestné vyhlásenie sa nesmie odlišovať od vzoru uvedeného v prílohe č. 1 súťažných
podkladov.
 zoznam referencií potvrdzujúcich skutočnosť, že účastník v období rokov 2015
až 2017 zabezpečoval stravovacie služby vlastnou prevádzkou minimálne po dobu 2
rokov, v rozsahu v priemere minimálne 3 000 hlavných jedál mesačne v jednej
spoločnosti alebo bude akceptované aj ako súčet vo viacerých spoločnostiach.
Každá z predložených referencií bude obsahovať:
 obchodné meno a sídlo odberateľa,
 obchodné meno a sídlo dodávateľa - účastníka,
 stručný opis predmetu zmluvy,
 celkový finančný objem v € bez DPH
 rok realizácie (lehota realizácie),
 priemerný počet vydaných hlavných jedál mesačne v uvedenej spoločnosti za
zmluvné obdobie,
 meno a priezvisko kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si
tieto údaje overiť a potvrdenie od oprávnenej osoby príslušného odberateľa o
vyššie uvedených údajoch tak, že k svojmu podpisu a pečiatke odberateľa
uvedie svoje meno a priezvisko.
 kópia platnej poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škody spôsobené
činnosťou dodávateľa obstarávateľovi alebo platné potvrdenie o poistení zodpovednosti
za škodu podnikateľa do minimálnej výšky poistného plnenia 200 000 €. Obstarávateľ
bude akceptovať aj písomné potvrdenie poisťovne podpísané poisťovňou o poistení
zodpovednosti za škodu podnikateľa do minimálnej výšky poistného plnenia 200 000 €.
(Písomným potvrdením poisťovne podpísaným poisťovňou sa rozumie aj potvrdenie o prísľube
poisťovne resp. vyhlásenie poisťovne, že v prípade, ak sa stane účastník úspešným účastníkom v súťaži,
uzavrie s ním poisťovňa poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
povolania alebo poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa na poistnú sumu
minimálne 200 000 €.)
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návrh zmluvy poskytnutý obstarávateľom účastníkovi v prílohe č. 2 súťažných
podkladov, ktorý sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní
iba svoje identifikačné údaje, kontaktnú osobu, cenu, príp. iné obstarávateľom
požadované údaje), podpísaný účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným
zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať, príp. s iným dokladom,
 návrh nájomnej zmluvy poskytnutý obstarávateľom účastníkovi v prílohe č. 3
súťažných podkladov, ktorý sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru nájomnej
zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, kontaktnú osobu, príp. iné
obstarávateľom požadované údaje), podpísaný účastníkom, štatutárnym zástupcom
alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať, príp. s iným dokladom.
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti účastníkov:
Účastník predloží doklady v zmysle bodu 12 resp. podľa súťažných podkladov.
Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady si účastník písomne vyžiada na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1.
Kontaktná osoba: Ing. Marta Lumtzer, telefón: 055/619 21 35.
Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch pondelok až piatok, v čase od
8.00 do 14.00 h.
Súťažné podklady sa budú poskytovať do 04. 05. 2018 do 14:00 h.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou
zásielkou, na základe písomnej žiadosti účastníka.
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Úhrada za súťažné podklady:
nepožaduje sa
Lehota na predkladanie ponúk: 09. 05. 2018 do 14:00 h.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cena za stravnú jednotku v € bez DPH
19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 29. 06. 2018
20. Obhliadka miesta realizácie zákazky: Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky
sa uskutoční dňa 26. 04. 2018 o 9:00 hod. na adrese Tepláreň Košice, a. s. v skratke
TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice.
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Na obhliadke sa môže zúčastniť účastník (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu účastníka (právnická osoba), ktorá sa preukáže preukazom totožnosti,
originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo
živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra
(právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Na
obhliadke sa môžu zúčastniť účastníkom poverení zástupcovia. Zástupcovia zúčastnení na
obhliadke sa preukážu preukazom totožnosti a originálom alebo úradne overenou kópiou
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ),
resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri). Zároveň zástupcovia zúčastnení na obhliadke musia predložiť
písomné poverenie, že sú oprávnení zúčastniť sa obhliadky a sú oprávnení oboznámiť sa v danej
veci a v požadovanom rozsahu s informáciami nevyhnutnými na prípravu a spracovanie ponuky.
Jedná sa o plnú moc na zastupovanie podpísanú štatutárnym orgánom v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať, prípadne iným dokladom.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, rozhodnúť o splnení podmienok
účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži, rokovať s účastníkom/účastníkmi, predĺžiť lehotu
viazanosti ponúk, odmietnuť predloženú ponuku, zrušiť súťaž, rozhodnúť o ďalšom postupe pre
zabezpečenie predmetu zákazky, odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia
podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného
nenaplnenia; s cieľom dosiahnuť pri predkladaní ponúk objektívnu cenu si Obstarávateľ
vyhradzuje právo použiť na zostavenie konečného poradia ponúk elektronickú aukciu; neprijať
ponuku, ktorej cena presiahne finančný limit stanovený pre obstarávateľa podľa § 1 písm. d)
vyhl. č. 153/2016 Z. z. Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, pri ktorom je obstarávateľ
Tepláreň Košice, a. s., povinný použiť postup na zadávanie nadlimitnej zákazky v zmysle zák. č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
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