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sp.

/2019

Vybavuje/linka

Centrum sociálnych služieb Horelica

Jarmila Heltková
+421 905 52 85 11

27.05.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy“
- 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:

Centrum sociálnych služieb Horelica

Ulica:

Horelica 107, 022 01, Čadca

IČO:

31914039

Kontaktná osoba: Jarmila Heltková
E-mail:

jarmilaheltkova@vuczilina.sk

Tel.:

+421 905 52 85 11

2. Opis predmetu zákazky

Zabezpečenie dodávky obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a
orechov pre Centrum sociálnych služieb Horelica, 022 01 Čadca.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti:
Popis požiadaviek ceny: Uchádzač bude naceňovať 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. 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.
Pri niektorých výrobkoch je potrebné dodržať uvedené hmotnosti-gramáže výrobkov. Upozorňujeme
uchádzačov, aby oceňovali uvedené jednotky /ks, kg, liter a pod./ pri jednotlivých položkách.
Jednotlivé dodávky nebudú limitované množstvom odberu ani cenou za tovar v jednej dodávke.

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 48 hodín pred samotným dodaním. Dodávky budú realizované 2 x týždenne do Centra
sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca,
najneskôr do 12 hod. pracovného dňa. Dodávané suroviny musia byť dodávané v požadovanej
kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Výrobky musia byť I.
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/.
Fakturácia bude prebiehať za každú prevádzku samostatne. 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
nevykazoval známky plesní, hniloby alebo iného poškodenia. 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 28 315.76 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 04.06.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy“. Dokumenty k ponuke vložte do
systému v záložke Ponuka. 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.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle
podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania
Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18,
022 01 Čadca

12. Obsah ponuky

Uchádzač predloží: 1. naskenovanú formu dokladu o oprávnení podnikať /výpis z OR,
živnostenský list/, 2. potvrdenie o schválení prevádzkarne potravinárskeho podniku,
alebo dokladov vydaných regionálnym úradom, 3. vyplnené „Čestné vyhlásenie", ktoré
tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy

13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Jarmila Heltková
+421 905 52 85 11
Centrum sociálnych služieb Horelica, Vedúca stravovacej prevádzky

