Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,011 09 , Žilina, IČO:
37808427

Č.s.:

/2019

Žilina 18.03.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov - zápis z
vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48,011 09 , Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jimenez

E-mail:

jana.jimenez@vuczilina.sk

Tel.:

041/43 23 985

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku alkoholických a nealkoholických nápojov na 1
rok.
Zákazka pozostáva z troch samostatných častí. Uchádzači môžu oceniť jednu časť, viacero častí
alebo všetky časti predmetu zákazky
Časť I.: Liehoviny, víno, pivo obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré hľadáme dodávateľa na 1 rok.
Časť II.: Nealkoholické nápoje I. obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré hľadáme dodávateľa na
1 rok.
Časť III.: Nealkoholické nápoje II. obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré hľadáme dodávateľa
na 1 rok.

Dodávateľ bude dodávať vysúťažené alkoholické a nealkoholické nápoje na 3 rôzne prevádzky,ktoré
sú súčasťou Strednej odbornej školy obchodu a služieb:

1. prevádzka je bufet, ktorá je umiestnená v škole, ul 17. novembra 2579, 022 01 Čadca
2. cukrárenska výroba - Podzávoz 267, 022 01 Čadca

3. reštaurácia BESKYD, Staničná 192, 022 01 Čadca.

Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a musí
byť označený v súlade s platnou legislatívou.
Tovar bude dodávaný na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky od vedúceho danej
prevádzky.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

15900000-7 Nápoje, tabak a príbuzné produkty
15911100-8 Liehoviny
15930000-6 Vína
15961000-2 Pivo
15980000-1 Nealkoholické nápoje
15981000-8 Minerálne vody
15981100-9 Nesýtené minerálne vody
15981200-0 Sýtené minerálne vody

3. Podmienky účasti
Dodávateľ predloží: - výpis z obchodného registra - živnostenský list - kópiu udeleného platného
certifikátu bezpečnosti potravín alebo značky kvality SK

4. Požiadavky na predmet zákazky
V cenách výrobkov budú zahrnuté aj náklady spojené s dopravou na 3 rôzne miesta dodania: bufet,ktorý je umiestnený v škole - ul 17. novembra 2579, 022 01 Čadca - cukrárenska výroba,
Podzávoz 267, 022 02 Čadca - reštaurácia BESKYD, Staničná 192/7, 022 01 Čadca.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 10 351 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa
zaregistrovali do zákazky
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka
Tuhovská 1, 831 06 Bratislava
Juraj Hlásny
juraj.hlasny@cchellenic.com
INMEDIA, spol. s r.o.

Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
NOBA - SMOKER, s.r.o.
Kasárenská 345, 911 05 Trenčín
Radoslav Starek
zilina@smoker.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Časť I.: Liehoviny, víno, pivo
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
Cenová ponuka: 1 887,09 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

Časť II.: Nealkoholické nápoje I.
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
Cenová ponuka: 8 650,11 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
Cenová ponuka: 6 768,14 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač nesplnil podmienky účasti.

Časť III.: Nealkoholické nápoje II.
INMEDIA, spol. s r.o.

Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
Cenová ponuka: 3 114,19 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Časť I.: Liehoviny, víno, pivo
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
Cenová ponuka: 1 887.09 € s DPH za celý predmet zákazky
Z dôvodu prijatia jednej ponuky sa verejný obstarávateľ rozhodol zákazku opakovať.

Časť II.: Nealkoholické nápoje I.
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
Cenová ponuka: 6 768.14 € s DPH za celý predmet zákazky
Z dôvodu nezrovnalosti vo výpočte sa verejný obstarávateľ rozhodol zákazku opakovať.

Časť III.: Nealkoholické nápoje II.
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: 3 114.19 € s DPH za celý predmet zákazky
Z dôvodu predloženia iba jednej správne vloženej ponuky sa verejný obstarávateľ rozhodol
zákazku opakovať.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Ing. Jana Jimenez , Ing. Valéria Rizmanová

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. 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, Ing. Valéria Rizmanová, 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.

Ing. Jana Jimenez,
Stredná odborná škola obchodu a služieb
041/43 23 985
Ing. Valéria Rizmanová,
Stredná odborná škola obchodu a služieb
041/43 23 985

