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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Hydina “
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa
Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok

Ulica:

Hradná 534, 03314, Liptovský Hrádok

IČO:

00162701

Kontaktná
osoba:

Ing. Petra Zahradníková

E-mail:

zahradnikova.lm@gmail.com

Tel.:

+421 948 499 777

2. Opis predmetu zákazky
Zabezpečenie dodávky hydiny pre Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku Jozefa Dekreta
Matejovie Lipt. Hrádok:
kuracie prsia chladené * /EU)
kuracie stehná chladené * (EU)
kurča chladené * (EU)
kuracia pečeň chladená * (EU)

morčacie prscia chladené * (EU)
kačacie stehná chladené * (EU)

Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15112000-6 Hydina
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti:
Popis požiadaviek ceny: Uchádzač bude oceňovať jednotkovú cenu príslušného tovaru predmetu
zákazky. Systém automaticky prepočíta celkovú cenu tovarov i predmetu obstarávania a zároveň
automaticky zostaví poradie zúčastnených uchádzačov. Uchádzač predloží svoju ponuku
elektronickou formou v EUR vrátane DPH. Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na
miesto dodania. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu
nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo v návrhu Rámcovej dohody
alebo úpravu jednotkových cien o sadbu DPH pri tvrdeniach, že navrhované jednotkové ceny boli
vyjadrené v EUR bez DPH. Systém úpravy cien je riešený v priloženom návrhu rámcovej dohody.
Popis požiadaviek na spracovanie ponuky: Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých položiek
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky predmetu zákazky uvedené vo
výzve, bude jeho ponuka vylúčená. Výrobky označené * môžu byť nahradené ekvivalentnými
výrobkami, ktoré však spĺňajú požiadavku min. % obsahu základných zložiek ako i kvalitatívnu
úroveň príkladových výrobkov. Upozorňujeme uchádzačov, aby oceňovali uvedené jednotky /ks, kg,
liter a pod./ pri jednotlivých položkách.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Popis ostatných podmienok: Vysvetľovanie resp. komunikácia bude prebiehať priamo cez modul
Vysvetľovanie. Spôsob vystavovania objednávok bude realizovaný elektronickou alebo telefonickou
formou do 15-stej hodiny v pracovný deň vopred pred samotným dodaním. Dodávky budú
realizované 3 x týždenne na adresu: SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekréta Matejovie, Hradná
534, 033 14 Lipt. Hrádok najneskôr do 7:30 hod. pracovného dňa. V prípade dodania tovaru po
týchto časových limitoch nebude tovar prebratý. Predávajúci sa v rámcovej dohode zaručí, že bude
dodávať kupujúcemu tovar pri splnení platných potravinárskych a veterinárskych noriem a právnych
predpisov v najlepšej kvalite v zmysle Potravinového kódexu SR a vyhlášok, nahradzujúcich súvisiace
komoditné hlavy Potravinového kódexu SR a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov. Tovar musí byť najvyššej akostnej triedy. Ak víťazný uchádzač nedodrží
podmienky uvedené v tejto výzve a zo závažných dôvodov nepodpíše Rámcovú dohodu, uzatvorí sa
zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa v elektronickom vyhodnocovaní umiestnil za víťazným
uchádzačom /resp. s druhým v poradí/. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ocenenie položiek v
zmysle opisu predmetu zákazky, najnižšia cena v EUR s DPH a dodanie tovaru na miesto určenia v
dohodnutom termíne. Obstarávateľ požaduje, aby tovar v čase jeho dodania kupujúcemu,
neprekročil prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby alebo prvú tretinu doby minimálnej trvanlivosti.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 6 800.50 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 28.02.2019 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Hydina “. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. V
elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie,
Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

11. Obsah ponuky
Uchádzač predloží: 1. naskenovanú formu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky
/výpis z obchodného registra, živnostenský list/, 2. rozhodnutie o schválení prevádzkarne alebo
oznámenie o pridelení schvaľovacieho čísla na prevádzkareň alebo potvrdenie o registrácii
prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny na činnosti týkajúce sa predmetu zákazky
vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 3. vyplnené „čestné vyhlásenie, ktoré tvorí
prílohu tejto výzvy, 4. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO
14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu
kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou, 5. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať
iba tovar od výrobcu, od ktorého dodá úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako
bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR

12. Doplnujuce informacie

S pozdravom

Ing. Petra Zahradníková
+421 948 499 777
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok, účtovník

