VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZVEREJNENIE
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Dodanie občerstvenia na „Ružinovské hodové slávnosti 2018““ za účelom zistenia predpokladanej
hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.
Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 6.000,- EUR bez DPH, budú pre verejného
obstarávateľa neprijateľné.
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša
ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberu ponuky.
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná
obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Ing. Richard Bednár, PhD., tel.
číslo: 0903 967 097, e-mail: richard.bednar@cultusruzinov.sk
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Dodanie
občerstvenia na „Ružinovské hodové slávnosti 2018“– NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného
obstarávateľa v termíne do 20.08.2018.
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe, lehotu
dodania a použitie certifikovaných materiálov.
Po vyhodnotení ponuky bude podpísaná zmluva, ktorá bude následne doručená vybranému záujemcovi.
S úctou
Andrea Kozáková
predseda predstavenstva
riaditeľka

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky – výzva na predloženie ponuky.

„VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku: „Dodanie občerstvenia na „Ružinovské hodové slávnosti 2018“
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, PhD.
0903 967 097
richard.bednar@cultusruzinov.sk

2. Predmet zákazky:
„Dodanie občerstvenia na „Ružinovské hodové slávnosti 2018“
3. Podrobný popis predmetu zákazky:
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. Občerstvenie, jeho skladovanie a úprava musí spĺňať všetky hygienické normy
v zmysle príslušných právnych predpisov SR.
I. Občerstvenie pre účinkujúcich a personál
Dátum:
Čas:
Miesto:

29. – 30.09.2018
13:00 – 22:00
Park A. Hlinku v Bratislave

29.09.2018
NÁZOV JEDLA
Kurací rezeň v trojobale*
Bravčové ragu s hlivou*
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
30.09.2018
NÁZOV JEDLA
Čínsky kurací wok
Kurací rezeň v trojobale*
Príloha – pečené zemiaky
Príloha - ryža
Listový miešaný šalát
s olivovým olejom

PORCIA POČET
2x75 g
75
200 g
75
240 g
75
200 g
75
40 g
90 g
500 ml

víno
a burčiak
obstará
zadávateľ

150
150
200
150
5
5

80

PORCIA POČET
150 g
75
2x75 g
75
240 g
75
200 g
75
40 g

150

Dezert – štrúdľa (2 druhy)
90 g
Espresso (+mlieko, cukor)
Čapované pivo – slovenské 10° 500 ml
+ džbány na burčiak
+ karafy na víno
víno
a burčiak
obstará
+ poháre na víno
zadávateľ

150
200
150
5
5

80

* váha 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/deň sa podáva na bielom gastroporceláne, s nerezovým príborom.
3. 100 porcií/deň 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)
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:
Čas:
Miesto:

29.09.2018
19:00 – 03:00 hod.
DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava
PORCIA
na osobu

POČET
porcií

0,04 l

120

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

120
120
120
120

100 g

120

1x30 g

120

150 g

90

100 g

90

150 g

30

100 g
100 g
100 g

30
30
30

Dukátové buchtičky
- vanilkovˇy krém, hrozno a orechy
DRUHÁ VEČERA (23:00)

80 g
100 g

120
120

Syrové variácie s hroznom a orechami

150 g

120

NÁZOV
NÁPOJE
Hruškovica - destilát
Nealko nápoje
- Pepsi
- pomarančový džús
- sóda s citrónom
Espresso (+ mlieko, cukor)
PREDJEDLO
Kačacia terinka so sušenými
marhuľami a cibuľovým chutney
- pečivo
HLAVNÁ VEČERA (20:30)
Domáca sviečková na smotane
s brusnicami*
- žemľová knedľa
Kuracie prsia plnené slaninkou na
dubákovej omáčke*
- dusená ryža
- pečené zemiaky
- šalát z čerstvej zeleniny
DEZERT

Poznámka

v sklenenej fľaši
v džbáne
v džbáne

vedľa v miskách
4 druhy slovenského
syra, podávané na
misiach

- banketové pečivo
INÉ
Návleky na stoličky
Džbány na burčiak
Karafy na víno
Poháre na víno

2 x 40 g

120
120 ks
30 ks
40 ks
120 ks

biele

víno a burčiak obstará
zadávateľ

* váha 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.
4. Náležitosti cenovej ponuky:
Uchádzač uvedenie cenu nasledovne:
•
•
•
•

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, a to v dvoch bodoch takto:

I.

Kompletná cena za dodanie občerstvenia pre účinkujúcich a personál v dňoch 29.09.2018
až 30.09.2018.

II.

Cena pre slávnostný raut konaný dňa 29.09.2018 s uvedením kompletnej ceny na osobu.

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním a obsluhou predmetu zákazky.
Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné
obchodného registra alebo predložením živnostenského listu.

služby predložením výpisu z

Uchádzač je povinný preukázať svoju činnosť v obstarávanom predmete činnosti, a to predložením
troch referencií, ktoré zašle spolu s cenovou ponukou.
Uchádzač spolu s cenovou ponukou zašle aj vyplnenú a podpísanú zmluvu, ktorá tvorí prílohu
tejto výzvy, a to v štyroch vyhotoveniach.
5. Miesto a čas dodania:
Dňa 29.a 30.09.2018 v Parku Andreja Hlinku, Bratislava, v čase od 13.00 hod. do 22.00 hod.
Dňa 29.09.2018 v DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, v čase od 19.00 hod. do 03.00 hod.
6. Jazyk ponuky: slovenský
7.

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný
z rozpočtu verejného obstarávateľa.

8. Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky .
Prílohou tejto výzvy je zmluva, ktorú uchádzač zasiala podpísanú spolu s cenovou ponukou.
V Bratislave, dňa 6.8.2018

