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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Mäso a mäsové výrobky pre CSS Žarec“
- 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 Žarec

Ulica:

M. R. Štefánika 2533/13, 022 01, Čadca

IČO:

00632503

Kontaktná osoba: Jana Marečková
E-mail:

jmareckova@vuczilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Potravinová komodita k zabezpečeniu dennej prípravy stravy klientov zariadenia a ostatných
stravníkov (spadajúcich do okruhu stravníkov - zamestnancov a pod.) na stravovacie prevádzky
Čadca a Čierne. Podrobný rozpis jednotlivých komodít aj s predpokladaným ročným množstvom je
uvedený v prílohe „VO Mäso a mäsové výrobky“.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15110000-2 Mäso
15111100-0 Hovädzie mäso
15113000-3 Bravčové mäso
15130000-8 Mäsové výrobky

3. Podmienky účasti:
- Uchádzač priloží v pdf (naskenovanej) forme doklad o oprávnení dodávať tovar v predmete
zákazky napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra.
- Uchádzač priloží v pdf (naskenovanej) forme doklad preukazujúci splnenie podmienok na výrobu,
spracovanie a distribúciu potravín, vydané orgánom verejnej moci a výsledky kontrol plnenia týchto
podmienok, vykonaných orgánmi verejnej moci.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
- Tovar v čase jeho dodania, neprekročí prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby alebo prvú
tretinu doby minimálnej trvanlivosti.
- Vložiť vyplnenú prílohu „VO Mäso a mäsové výrobky“- jednotkové ceny s DPH a celkové ceny za
všetky ks s DPH za jednotlivé komodity a celkovú cenu za celú zákazku. V prípade, že uchádzač
neocení všetky položky v oceňovanom predmete zákazky, uvedené v prílohe „VO Mäso a mäsové
výrobky“, nebude jeho ponuka akceptovaná a bude vylúčená. 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. Výrobky označené * môžu byť nahradené ekvivalentnými výrobkami, ktoré však
spĺňajú požiadavku min. % obsahu základných zložiek ako i kvalitatívnu úroveň príkladových
výrobkov.
- Ak úspešný uchádzač 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 s druhým v poradí).
- Doprava zabezpečená dodávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje dodať mäso a mäsové výrobky do 24
hodín od zadania objednávky. Termíny dodávok sú v čase od 06:00 hod. do 07:00 hod. počas
pracovných dní. Fakturácia za každú prevádzku bude prebiehať samostatne. Jednotlivé dodávky
nebudú limitované množstvom odberu ani cenou za tovar v jednej dodávke.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 47 956.82 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 12.09.2019 , 13:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Mäso a mäsové výrobky pre CSS Žarec“. 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 Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca a prevádzka Čierne č.
156, 023 13 Čierne

12. Obsah ponuky
- vyplnená príloha „VO Mäso a mäsové výrobky“
- doklad o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky napr. výpis z obchodného registra,
živnostenského registra
- doklad preukazujúci splnenie podmienok na výrobu, spracovanie a distribúciu potravín, vydané
orgánom verejnej moci a výsledky kontrol plnenia týchto podmienok, vykonaných orgánmi verejnej
moci

13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Jana Marečková
Centrum sociálnych služieb Žarec

