VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku: Dodanie občerstvenia na „Ružinovské hodové slávnosti 2017“
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1.) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
PSČ:
Mesto/Obec:
Štát:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

CULTUS Ružinov, a.s.
Ružinovská 28
820 09 Bratislava
Bratislava
Slovenská republika
35874686
Ing. Richard Bednár
0903 967 097
richard.bednar@cultusruzinov.sk

2.) Typ zmluvy:
Objednávka.
3.) Názov, miesto a termín dodania:
I. Občerstvenie pre účinkujúcich a personál
Dátum: 23. – 24. 9.2017
Čas: 15:00 – 22:00
Miesto: Park A. Hlinku
II. Slávnostný raut pre hostí
Dátum: 23.9.2017
Čas: 19:00 – 02:00
Miesto: DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava
4.) Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie občerstvenia na podujatie „Ružinovské hodové slávnosti
2017“
4.1 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah:
Predmetom zákazky je dodanie občerstvenia podľa nižšie uvedených druhov jedál, ich
počtov a gramáží, spolu s obsluhou, ktorá je spôsobilá na vydávanie jedál podľa príslušných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
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I. Občerstvenie pre účinkujúcich a personál
Dátum: 23. – 24. 9.2017
Čas: 15:00 – 22:00
Miesto: Park A. Hlinku

23.09.2016
NÁZOV JEDLA
Kurací rezeň v trojobale *
Bravčové výpečky*
Príloha – pečené zemiaky
Príloha - ryža
Listový miešaný šalát
s olivovým olejom
Dezert – štrúdľa (2 druhy)
Espresso (+mlieko,cukor)
Čapované pivo –
slovenské 10°
+ džbány na burčiak
+ karafy na víno
+ poháre na víno
24.09.2016
NÁZOV JEDLA
Čínsky kurací wok*
Kurací rezeň v trojobale*
Príloha – pečené zemiaky
Príloha - ryža
Listový miešaný šalát
s olivovým olejom
Dezert – štrúdľa (2 druhy)
Espresso (+mlieko,cukor)
Čapované pivo –
slovenské 10°
+ džbány na burčiak
+ karafy na víno
+ poháre na víno

PORCIA
2x75 g
2x100 g
240 g
200 g

POČET
75
75
75
75

40 g
90 g

500 ml

80

PORCIA
150 g
2x75 g
240 g
2%0 g
40 g
90 g
7g
500 ml

80

150
150
200
100
5 ks
5 ks
víno a burčiak obstará
zadávateľ

POČET
75
75
75
75
150
150
200
100
5 ks
5 ks
víno a burčiak obstará
zadávateľ

* gramáž mäsa je uvádzaná v surovom stave
1. Cena je konečná vrátane prípravy, obsluhy, prestretia výdajných stolov, dovozu jedál a jeho
vydávania v hore uvedenom rozsahu, debarasovania, upratania a umytia inventáru.
2. 50 porcií sa podáva na bielom gastroporceláne, s nerezovým príborom.
3. 100 porcií sa podáva na jednorazových tanieroch s jednorazovým príborom.
4. Kávové poháre – jednorazové +jednorazové lyžičky.
5. Pivo sa podáva v jednorazových pohároch. (0,3 a 0,5 á 150ks / deň)
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6. Jedlá sa podávajú formou výdajného stánku.
7. Zadávateľ zabezpečuje stoly, stoličky, stan, ako aj ich rozmiestnenie a rozloženie.

II. Slávnostný raut pre hostí
Dátum: 23.9.2017
Čas: 19:00 – 02:00
Miesto: DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

NÁZOV
NÁPOJE
Hruškovica - destilát
Nealko nápoje
- Pepsi
- pomarančový džús
- sóda s citrónom
Espresso (+ mlieko, cukor)
PREDJEDLO
Dobošový rez z paštéty z kačacej
pečienky a medových plátov
- banketové pečivo
HLAVNÁ VEČERA
Kačacie stehno*
- mastené lokše
- červená dusená kapusta
Kuracie prsia plnené slaninkou na
dubákovej omáčke*
- dusená ryža
- pečené zemiaky
- šalát z čerstvej zeleniny
DEZERT
Šúlance
- posyp mak/strúhanka +
maslo

PORCIA
na osobu

POČET
porcií

0,04 l

120

0,25 l
0,25 l
0,5 l

120
120
120
120

80 g

120

1 x 30 g

120

150 g
3 x 60 g
150 g

90
90
90

150 g

30

100 g
100 g
100 g

30
30
30

POZN.

v sklenenej fľaši
v džbáne
v džbáne
o 20:00
predjedlo nastreté na
stoloch na začiatku
na tanieri s vidličkou
založené na stole
o 20:30

20:30
150 g

120

30 g

120

vedľa v miskách
23:00

DRUHÁ VEČERA
Syrové variácie

150 g

120

banketové pečivo
INÉ

2 x 40 g

120

4 druhy syra, druhá
večera, podávané na
misiach
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Návleky na stoličky
Džbány na burčiak
Karafy na víno

120 ks
30 ks
40 ks

Poháre na víno

120 ks

biele

víno a burčiak
obstará zadávateľ

* gramáž mäsa je uvádzaná v surovom stave

1. Cena je konečná vrátane prípravy, obsluhy, dovozu jedál, ich vydávania v hore uvedenom
rozsahu, debarasovania, upratania, umytia inventáru a servítok.
2. Poháre na nealko a na víno nastreté na stoloch rovnomerne vzhľadom na počet osôb.
3. Otvaráky na stoloch.
4. Cena je vrátane kompletného prestretia bufetových stolov obrusmi, ako aj prestretia stolov pre
hostí.
5. Jedlá sa podávajú výhradne na bielom gastroporceláne, s nerezovým príborom. Nápoje sa
podávajú výhradne v typizovanom sklenenom inventári.
6. Jedlá sú formou bufetových stolov okrem predjedla.
7. Zadávateľ zabezpečuje stoly, stoličky, ako aj ich rozmiestnenie.

5.) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné služby predložením výpisu
z obchodného registra alebo predložením živnostenského listu. Uvedené doklady treba poslať
spolu s ponukou.
6.) Hodnota zákazky bez DPH:
- 5600 bez DPH
Výsledný počet osôb sa môže pohybovať +/- 20 porcií.
7.) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.
8.) Variantné riešenie: Nie je
9.) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Dodanie a obsluha sa uskutoční dňa 23. – 24.9.2017
10.) Obhliadka miesta: je nutná, je potrebné posúdiť prístup do objektu, možnosť dovozu
predmetu zákazky, jeho vykládku, posúdenie potreby personálu vzhľadom na rozloženie stolov,
vzdialenosti od rampy a možnosti prechodu s vozíkmi s jedlom a inventárom.
11.) Lehota predkladania cenových ponúk:
Do 18.09.2017 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť na e-mail: andrea.kozakova@cultusruzinov.sk
12.) Náležitosti cenovej ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Uchádzač uvedenie cenu nasledovne:
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•
•
•
•

cena spolu v Eurách bez DPH
osobitne výška DPH v Eurách
cena spolu v Eurách s DPH
ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním, inštaláciou, nastavením a obsluhou
predmetu zákazky.
13.) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi. Verejný objednávateľ zálohu neposkytuje.
14.) Elektronická aukcia
NIE
15.) Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
16.) Ďalšie informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku
vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bez EUR za celú
zákazku.
16.2 Súťažné podklady neboli v prípade tohto postupu zadávania zákazky spracované, nakoľko
všetky potrebné údaje sú uvedené v tejto výzve.

17.) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
• nebude predložená ani jedna ponuka,
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám
vo výzve na predkladanie ponúk,
• ak sa výrazne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila táto výzva na predkladanie ponúk.

V Bratislave, dňa 11.09.2017
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