Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 031
04, Liptovský Mikuláš, IČO: 00647799

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Centrum sociálnych služieb ANIMA

sp.

Andrea Kmeťová
044/5533327

26.06.2019

/2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Rybie filé“
- 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 ANIMA

Ulica:

Jefremovská 634, 031 04, Liptovský Mikuláš

IČO:

00647799

Kontaktná osoba: Andrea Kmeťová
E-mail:

ddlm.kmetova@vuczilina.sk

Tel.:

044/5533327

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávať potraviny - "mrazené ryby" pre Centrum sociálnych služieb
Anima, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš.
Súčasťou cenovej ponuky budú náklady spojené s dopravou na miesto dodania.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda na dodávanie predmetného tovaru
počas obdobia 1 kalendárneho roka.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15220000-6 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso

3. Podmienky účasti:
Uchádzač je povinný : 1) predložiť vyhlásenie uchádzača ( Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa
ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.) 2) predložiť doklad o oprávnení
poskytovať službu (§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky a to: a) živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), b) výpis z obchodného registra (predkladá
právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), c) iné než
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov Predmetom zákazky je dodávať
potraviny - "mrazené ryby" pre Centrum sociálnych služieb Anima, Jefremovská 634, 03104
Liptovský Mikuláš.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Predávajúci sa v rámcovej dohode zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnení platných
právnych predpisov , zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Tovar
musí byť I. akostnej triedy. Predávajúci bude povinný dodať obstarávateľom objednaný tovar v
požadovanom množstve a kvalite vždy najneskôr do 48 hodín od doručenia objednávky zo strany
obstarávateľa. Ak úspešný uchádzač nedoručí im podpísaný návrh rámcovej zmluvy , ktorý je v
prílohe tejto výzvy najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy mu bola doručená informácia o výsledku
verejného obstarávania, resp. zo závažných dôvodov rámcovú dohodu na predmet obstarávania
neuzatvorí, alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v elektronickom
vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom (resp. druhým v poradí).

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 1 537 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 01.07.2019 , 10:03 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Rybie filé“. 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.

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 ANIMA Adresa: Jefremovská 634, 03104 Lipt. Mikuláš

12. Obsah ponuky
1.) Cenová ponuka 2.) Vyhlásenie uchádzača 3.) Doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky

13. Doplnujuce informacie
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve
na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Prípadné nejasnosti je
možné konzultovať s kontaktnou osobou: Zuzana Klotáková, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00
hod., obedňajšia prestávka: od 12.00 do 12.30 hod. Všetky výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

S pozdravom
Andrea Kmeťová
044/5533327
Centrum sociálnych služieb ANIMA

