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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov“
- 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:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48, 011 09, Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jimenez

E-mail:

jana.jimenez@vuczilina.sk

Tel.:

041/43 23 985

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku alkoholických a nealkoholických nápojov na 1
rok.
Zákazka pozostáva z troch samostatných častí. Uchádzači môžu oceniť jednu časť, viacero častí
alebo všetky časti predmetu zákazky

Časť I.: Liehoviny, víno, pivo obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré hľadáme dodávateľa na 1 rok.
Časť II.: Nealkoholické nápoje I. obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré hľadáme dodávateľa na
1 rok.
Časť III.: Nealkoholické nápoje II. obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré hľadáme dodávateľa
na 1 rok.

Dodávateľ bude dodávať vysúťažené alkoholické a nealkoholické nápoje na 3 rôzne prevádzky,ktoré
sú súčasťou Strednej odbornej školy obchodu a služieb:

1. prevádzka je bufet, ktorá je umiestnená v škole, ul 17. novembra 2579, 022 01 Čadca
2. cukrárenska výroba - Podzávoz 267, 022 01 Čadca
3. reštaurácia BESKYD, Staničná 192, 022 01 Čadca.

Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a musí
byť označený v súlade s platnou legislatívou.
Tovar bude dodávaný na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky od vedúceho danej
prevádzky. Predmetné špecifikované nápoje musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu
kalendárneho roka dodávať na základe objednávky zadanej deň vopred do troch rôznych prevádzok .

Typ zákazky: Tovary
CPV:

15900000-7 Nápoje, tabak a príbuzné produkty
15911100-8 Liehoviny
15930000-6 Vína
15961000-2 Pivo
15980000-1 Nealkoholické nápoje
15981000-8 Minerálne vody
15981100-9 Nesýtené minerálne vody
15981200-0 Sýtené minerálne vody

3. Podmienky účasti:
Dodávateľ predloží: - výpis z obchodného registra - živnostenský list - kópiu udeleného platného
certifikátu bezpečnosti potravín alebo značky kvality SK

4. Požiadavky na predmet zákazky :
V cenách výrobkov budú zahrnuté aj náklady spojené s dopravou na 3 rôzne miesta dodania: bufet,ktorý je umiestnený v škole - ul 17. novembra 2579, 022 01 Čadca - cukrárenska výroba,
Podzávoz 267, 022 02 Čadca - reštaurácia BESKYD, Staničná 192/7, 022 01 Čadca.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 351 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 28.02.2019 , 08:05 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov“. 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 právne vzťahy v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve. Rámcové dohody o dodávke alkoholických a nealkoholických nápojov budú
uzatvorené na dobu určitú a to na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámocovej dohody.

10. Miesto dodania tovaru
bufet,ktorý je umiestnený v škole - ul 17. novembra 2579, 022 01 Čadca - cukrárenska výroba,
Podzávoz 267, 022 02 Čadca - reštaurácia BESKYD, Staničná 192/7, 022 01 Čadca.

11. Obsah ponuky
12. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Ing. Jana Jimenez
041/43 23 985
Žilinský samosprávny kraj, ved. ek. úseku

