
       Centrum sociálnych služieb EDEN 
Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

 

ELEKTRONICKÝ PRIESKUM TRHU  
(SLUŽBY podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) 

Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou elektronicky v systéme EVOSERVIS – 

elektronický prieskum trhu podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. 

 

Predmet zákazky: Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych 

služieb EDEN 

 

 V prípade, že sa nevyskytnú okolnosti, ktoré sa nedali predvídať, dňa 20.04.2018 o 9,00 

hod CSS EDEN vyhlási zákazku v systéme EVOSERVIS.  

 

 Pre záujemcov o účasť na elektronickom prieskume trhu je nutná registrácia, ktorá je 

bezplatná na stránke www.evoservis.sk. 

 

 Súťažné podklady budú vložené verejným obstarávateľom v pdf. formáte priamo vo 

vyhlásenej zákazke v tomto systéme. 

 

 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že medzi požadované doklady, ktoré budú 

uchádzači vkladať do el. prieskumu trhu v elektronickej podobe ako skeny originálov alebo ich 

úradne osvedčených kópií vo formáte pdf., a po vyhodnotení zákazky v originál papierovej 

forme, patrí okrem iného najmä: 

a) doklad o oprávnení v danom odbore podnikať (doklad o oprávnení dodávať tovar alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky), 

b) zmluva uchádzača s diétnou sestrou a  doklad preukazujúci jej odbornú spôsobilosť,  

c) zmluva so spoločnosťou o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov 

kategórie 3, 

d) potvrdenie o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, 

e) rozhodnutie RÚVZ – schválenie prípravy dietetickej stravy v prevádzke uchádzača, 

f) rozhodnutie RÚVZ – povolenie uvedenia zariadenia do prevádzky, 

g) potvrdenie o zápise v registri partnerov verejného sektora v prípade, ak dodávateľ splnil 

podmienky pre zápis do tohto registra, alebo originál čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je 

partnerom verejného sektora v súlade s § 2 ods. 2 Zákona č. 315/2016 o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v písomnej listinnej forme 

(preverenie verejným obstarávateľom). 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku dňa 12.04.2018 

 

Kontakt: 0907732775, csseden@vuczilina.sk 

http://www.evoservis.sk/

