Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107,022
01 , Čadca, IČO: 31914039

Č.s.:

/2019

Čadca 18.07.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Rôzne potravinárske výrobky - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

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 rôznych potravinárskych výrobkov pre Centrum
sociálnych služieb Horelica, 022 01 Čadca.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti
Popis požiadaviek ceny: Uchádzač bude naceňovať jednotkovú cenu jednotlivých položiek príslušnej
časti predmetu zákazky. Systém automaticky prepočíta celkovú cenu príslušnej časti 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. Prosíme uchádzačov, aby
naceňovali reálne ceny jednotlivých položiek predmetu zákazky v EUR s DPH. Uchádzač nacení tú
časť zákazky, o ktorú má záujem. Nemusí naceniť obe časti zákazky, aby sa zúčastnil verejného
obstarávania. Popis požiadaviek na spracovanie ponuky: Uchádzač predloží ponuku ocenením
všetkých položiek príslušnej časti predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky

príslušnej časti 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. Pri niektorých
výrobkov verejný obstarávateľ uvádza minimálne požadované % zloženie základných zložiek
výrobku, ktoré požaduje dodržať. 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 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 príslušnej časti
zákazky 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 35 557.15 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Bidfood Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Daniel Dlugoš
vo@bidfood.sk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
konopkova@inmedia.sk
Kysucké pekárne, a.s.
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca
František Korený
koreny@vilija.sk

koreny@vilija.sk
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1, 040 01 Košice
Gabriela Zmijová
odbyt@labas.sk
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Eliška Kuželová
kuzelova@libex.sk
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Mičuchová
ponuky@libex.sk
Ľuboslav Moravčík - Potravinka
Martinčeková 48, 01303 Varín
Luboslav Moravčik
pekarenvarin@stonline.sk
Masar Rudolf
Lúčanská 190/10, 01311 Lietavská Lúčka
Rudolf Masár
masarrudolf@zoznam.sk
Masar Rudolf
Lúčanská 190/10, 01311 Lietavská Lúčka
Rudolf Masar
silviaherbstova@gmail.com
P E Z A a.s.
K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová
plskovav@penam.sk
Ryba Žilina, spol. s r.o.
Športová 9, 010 01 Žilina
Zuzana Divincová
zuzana.divincova@rybaza.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Časť 1 Čerstvé pečivo, chlieb a zákusky
Kysucké pekárne, a.s.
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca

František Korený
koreny@vilija.sk
Cenová ponuka: 25 957,26 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Masar Rudolf
Lúčanská 190/10, 01311 Lietavská Lúčka
Rudolf Masár
masarrudolf@zoznam.sk
Cenová ponuka: 20 868,48 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

Časť 2 Ostatné potraviny
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
Cenová ponuka: 13 069,2 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Mičuchová
ponuky@libex.sk
Cenová ponuka: 34 860,75 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Časť 1 Čerstvé pečivo, chlieb a zákusky
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
Masar Rudolf
Lúčanská 190/10, 01311 Lietavská Lúčka
Rudolf Masár
masarrudolf@zoznam.sk
Cenová ponuka: 20 868.48 € s DPH za celý predmet zákazky

Časť 2 Ostatné potraviny
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
Cenová ponuka: 13 069.20 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Jarmila Heltková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám
žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je
podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a
protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

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

