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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Dôvodová správa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zistil pri výkone štátneho
zdravotného dozoru v Zariadení pre seniorov Lavičkova 10 v Trenčíne viaceré nedostatky, týkajúce sa
kapacity pripravovaných pokrmov v predmetnom zariadení a v technologickom vybavení pri príprave
stravy. Zariadenie pre seniorov pripravuje stravu i pre zariadenie opatrovateľskej služby Sociálnych
služieb mesta, m r.o. Trenčín. Kuchyňa pre prípravu stravy bola pôvodne výdajňou stravy, veľkosťou
nezodpovedá normám a platným predpisom pre prípravu stravy, technologické vybavenie je
nepostačujúce, množia sa sťažnosti klientov na kvalitu stravy. Riešenie súčasného stavu by
vyžadovalo stavebné úpravy a zakúpenie nového technologického zariadenia, ktoré by zodpovedalo
európskym normám. Súčasné personálne obsadenie kuchyne nie je zárukou zlepšenia kvality stravy.
Súčasný stav je v rozpore s vyhláškou Min. zdravotníctva SR č. 533/2007 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania ako i nariadeniami EÚ.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Sociálne služby mesta m r.o. navrhujú uzatvoriť novú zmluvu na
dodávku stravy s úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži na dodávku stravy. Pôvodné priestory
ponechať ako výdajňu stravy.

Podľa platnej legislatívy je potrebné na uzavretie zmluvy na dodávku stravy použiť postup
verejného obstarávania, na základe ktorého nebude obmedzený počet uchádzačov, ktorí sa môžu
zúčastniť verejnej súťaže.
Predpokladaná hodnota zákazky je 760 000 € na dobu neurčitú (t. z. predpokladaná hodnota
za jeden rok je 190 000,- € bez DPH) .

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
vyhlásenie a vykonanie verejného obstarávania - nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb:
„Dodávka stravy“ pre Sociálne služby mesta m r.o. Trenčín s predpokladanou hodnotou zákazky
760 000,- € bez DPH, výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy na dobu neurčitú.

