Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca, Ul. 17. novembra 2579,022
01 , Čadca, IČO: 00695041

Č.s.:

/2019

Čadca 24.10.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Nákup rôznych potravinárskych výrobkov - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

Ulica:

Ul. 17. novembra 2579,022 01 , Čadca

IČO:

00695041

Kontaktná osoba:

Jana Jimenez

E-mail:

jana.jimenez@vuczilina.sk

Tel.:

041/4321590

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa/dodávateľov na dodávanie Rôznych potravinárskych výrobkov (chlieb, pečivo, pekárske a
cukrárske výrobky, cestoviny, koreniny, sladkosti....) pre SOŠ obchodu a služieb Čadca počas 1 roka. Zákazka pozostáva z piatich
samostatných častí. Uchádzači môžu oceniť jednu časť, viacero častí alebo všetky časti predmetu zákazky.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15830000-5 Cukor a jemu príbuzné výrobky
15842000-2 Čokoláda a cukrovinky
15850000-1 Cestoviny
15860000-4 Káva, čaj a príbuzné produkty
15870000-7 Koreniny a chuťové prísady

3. Podmienky účasti
4. Požiadavky na predmet zákazky
Ceny výrobkov budú zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania. V časti I. Mrazené koláče sa jedná o mrazené
výrobky a podmienkou pre odber od dodávateľa je aj zapožičanie piecky, v ktorej sa pečú priamo v školskom bufete. Pri časti III.
Chlieb a pečivo požadujeme výrobky dodávať v pracovné dni ráno do 5.30 hodiny do školského bufetu, Ul. 17. novembra 2579 a do
Reštaurácie Beskyd, Nádražná 192, Čadca a Pracovisko Cukrár, Podzávoz 267, Čadca

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 24 550 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Kysucké pekárne, a.s.

A. Hlinku, 022 01 Čadca
František Korený
koreny@vilija.sk
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
Ľuboslav Moravčík - Potravinka
Martinčeková 48, 013 03 Varín
Luboslav Moravčik
pekarenvarin@stonline.sk
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Peter Tuhársky
peter.tuharsky@minitbakery.sk
MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59, 821 04 Bratislava
Jaroslav Domonkos
jaroslav.domonkos@msi.sk
NOBA - SMOKER, s.r.o.
Kasárenská, 911 05 Trenčín
Radoslav Starek
zilina@smoker.sk
Zbyšek Bajusz
, 73995 Bystřice
Jitka Bajuszová
firmabajusz@seznam.cz

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Časť I.: Mrazené koláče
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Peter Tuhársky
peter.tuharsky@minitbakery.sk
Cenová ponuka: 2 225,10 € s DPH za časť I. Mrazené koláče
Časť II. Rôzne koláče - verejný obstarávateľ neobdržal ponuku
Časť III.: Chlieb a pečivo
Kysucké pekárne, a.s.
A. Hlinku, 022 01 Čadca
František Korený
koreny@vilija.sk
Cenová ponuka: 4 912,49 € s DPH za časť III. Chlieb a pečivo
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

Časť IV: Sladkosti, káva, čaj, cestoviny, koreniny

LIBEX, s.r.o.
Bytčianska, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
Cenová ponuka: 15 342,18 € s DPH za časť IV. Sladkosti, káva, čaj, cestoviny
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Časť V. Cukrovinky - verejný obstarávateľ neobdržal ponuku

8. Úspešný uchádzač
Z dôvodu predloženia jednej cenovej ponuky na časti I., III., IV a nepredloženia žiadnej ponuky na časti II. a
V. sa ruší postup zadávania zákazky. Táto zákazka sa bude opakovať.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Jana Jimenez , Valeria Rizmanova

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Jana Jimenez, 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.
Ja, Valeria Rizmanova, 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.

Jana Jimenez,
Stredná odborná škola obchodu a služieb
041/4321590
Valeria Rizmanova,
Stredná odborná škola obchodu a služieb
041/4321590

