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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka čerstvých slepačích vajec“
- 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

Osoba zodpovedná za
Ing. Valéria Rrizmanová
obstarávanie:
E-mail:

rizmanova@sosca.sk

Tel.:

041/43 21 590

Kontaktná osoba:

Jana Jimenez

E-mail:

jana.jimenez@vuczilina.sk

Tel.:

041/43 23 985

2. Opis predmetu zákazky
Dodávka čerstvých slepačích vajec slúži na zabezpečenie dennej prípravy stravy pre klientov,
stravníkov a zamestnancov pracoviska praktického vyučovania - reštaurácia Beskyd a pre
zabezpečenie plynulého chodu cukrárskej výroby na pracovisku praktického vyučovania v Podzávoze.
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky čerstvých slepačích
vajec pre pracoviská praktického vyučovania, ktoré sú uvedené vyššie. Cenové ponuky uchádzačov
budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t.z. budú vrátane dopravy. Dodávka tovaru
bude zabezpečovaná na základe pravidelných objednávok jednotlivých pracovísk praktického
vyučovania.

Podrobný rozpis čerstvých slepačích vajec a predpokladané ročné množstvo je uvedené v prílohe č.
1 Čerstvé slepačie vajcia.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

03142500-3 Vajcia

3. Podmienky účasti:
- doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky –
neoverená kópia - doplnená, podpísaná a opečiatkovaná Príloha č. 1 - Cenová ponuka - doplnená,
podpísaná a opečiatkovaná Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača - uchádzačom navrhovaná
jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH. Cena bude
zohľadňovať náklady spojené s dopravou na 2 miesta dodania do reštaurácie BESKYD, Staničná 7,
022 01 Čadca, príp. vykládkou tovaru a do Podzávozu 267, 022 01 Čadca - upozorňujeme, aby ste
oceňovali uvedenú jednotku množstva - kusy.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
V cenách výrobkov budú zahrnuté aj náklady spojené s dopravou na dve rôzne miesta dodania: 1.
reštaurácia BESKYD, Nádražná 192, 022 01 Čadca 2. Cukrárenská výroba, Podzávoz 267, 022 01
Čadca Požadujeme dodávať výrobky na základe priebežných objednávok telefonických alebo
e-mailom aspoň 1x do týždňa.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 1 471 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 11.10.2019 , 08:05 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Dodávka čerstvých slepačích vajec“. 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 tovaru
reštaurácia Beskyd, Nádražná 7, 022 01 Čadca cukrárenská výroba, Podzávoz 267, 022 01 Čadca

12. Obsah ponuky
Uchádzač ocení predmet zákazky priamo v systéme eZakazky. Cenová ponuka uchádzača musí
obsahovať identifikačné údaje. Uchádzač uvedie ponukovú cenu ako cenu s DPH. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať
žiadne navýšenie cien počas nasledujúceho jedného roka. Záujemcovia pre vloženie svojej
elektronickej ponuky budú povinní sa zaregistrovať v systéme eZakazky. Registrácia je bezplatná a
časovo neobmedzená. Pri registrácií sa riadia sprievodcom nástroja el. systému. V prípade technickej
pomoci sa môžu obrátiť na administrátora systému telefonicky alebo e-mailom: podpora@ebiz.sk.

13. Doplnujuce informacie
• cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným
uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste, • uchádzač nezmení
množstvo a druh požadovaných výrobkov, • dovoz tovaru bude na základe objednávky realizovanej
telefonicky alebo e-mailom. Dovoz tovaru je predpokladaný aspoň 1x do týždňa v čase od 07.00 –
09.00 hod. • verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu
nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo úpravu jednotkových cien o
sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhované jednotkové ceny boli vyjadrené v EUR bez DPH, • ak sa
úspešný uchádzač neprispôsobí aktuálnym cenám na trhu, vyhradzujeme si právo odoberať tovar od
iného dodávateľa, • ak víťazný uchádzač zo závažných dôvodov zmluvu na predmet obstarávania
neuzatvorí alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil vo vyhodnotení ponúk
za víťazným uchádzačom, respektíve s druhým v poradí. Doprava bude zabezpečená dodávateľom, •
jednotlivé dodávky nebudú limitované množstvom odberu ani cenou za tovar v jednej dodávke, • v
prípade, ak bude predložená cenová ponuka len od jedného uchádzača, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie. Následne verejný obstarávateľ vyhlási nové
verejné obstarávanie na daný predmet zákazky, • uvedené množstvo výrobkov je len orientačné,
vyčíslené na základe spotreby za obdobie 12 mesiacov a predpokladanej spotreby na nasledujúce
obdobie 12 mesiacov, objednávateľ sa nezaručuje odobrať uvedené množstvá, dovoz tovaru sa bude
realizovať na základe čiastkových objednávok, • verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby
ani dobierkové platby, • verejný obstarávateľ povoľuje ekvivalent avšak dôkazové bremeno o súlade
vlastnosti ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača, • cena bude zohľadňovať
náklady spojené s dopravou na miesta určenia: Reštaurácia BESKYD, Staničná 7, 022 01 Čadca a
Cukrárenská výroba, Podzávoz 267, 022 01 Čadca príp. vykládkou tovaru, • uchádzač predloží
cenovú ponuku na celý sortiment predmetu zákazky. V prípade, že nebudú ocenené niektoré druhy

požadovaných výrobkov v rámci ucelenej časti, nebude takáto ponuka uchádzača akceptovaná, •
uchádzač bude oceňovať jednotkovú cenu tovaru priamo v tabuľke Príloha č. l – Cenová ponuka, do
ktorej je potrebné do hlavičky doplniť obchodné meno uchádzača, ktorý sa zapojil do súťaže.
Uchádzačom navrhovaná jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s
DPH (číslo bez oddeľovacích bodiek, medzier a pod., len desatinné miesto bude oddelené čiarkou), •
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov: - bude predložená len jedna cenová ponuka, - ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky
účasti, - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk, - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

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

