Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín,
Nemocničná 1944/10,026 01 , Dolný Kubín, IČO: 00634905

Č.s.:

5/2020/MH

Dolný Kubín 18.03.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Ovocie a zelenina - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého
Dolný Kubín

Ulica:

Nemocničná 1944/10,026 01 , Dolný Kubín

IČO:

00634905

Osoba
zodpovedná za
obstarávanie:

JUDr. Martin Hanuliak

E-mail:

hanuliak@donsp.sk

Tel.:

043/5801435

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom verejného obstarávanie je nákup a dodávka ovocia a zeleniny pre DONsP Dolný Kubín. Presná špecifikácia
potravín je v prílohe - súťažné podklady. Predmetné potraviny musí úspešný uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu doručiť
päťkrát týždenne (pondelok - piatok) do skladových priestorov nemocnice, vždy ráno do 8:00 hodiny. Dodávaná zelenina a ovocie musí
mať certifikáty kvality a bude dodávaná v prvotriednej kvalite. Doprava do miesta plnenia musí byť vykonávaná prepravnými
prostriedkami, ktoré musia byť v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi SR, v kvalite podľa technických
podmienok prevozu potravín a v súlade s Potravinovým kódexom.
Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: od 01.04.2020 do 31.03.2021 alebo do
vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Financovanie predmetu zákazky: Finančné prostriedky príspevkovej organizácie
Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2020
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

3. Podmienky účasti
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať služby zodpovedajúce predmetu zákazky (výpis z
obchodného registra alebo živnostenského registra). Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu požadovaného dokladu.
2. § 32 ods. 1 písm. f) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje čestným vyhlásením zo strany uchádzača a
overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom490.html
3. § 34 ods. 1 písm. m) Technická alebo odborná spôsobilosť – Uchádzač predloží certifikáty alebo rozhodnutia, a to: - Úradne overené
rozhodnutie o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa

Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa
preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 114 ods. 1 hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný
originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ezakazky.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v opise predmetu zákazky a v návrhu Rámcovej dohody.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 25 500 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
Petr Sekula
vo@bidfood.sk
Fatra TIP s.r.o
Košúty II. - Priemyselná zóna , 036 01 Martin
Ján Kavulek
fatratip@gmail.com
Nordfood, s.r.o.
Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky
Miroslava Pšenčíková
nordfood@nordfood.sk
Raclavský, s.r.o.
Na Sihoti 1167/8, 026 01 Dolný Kubín
Ján Raclavský
j.raclavsky@post.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Fatra TIP s.r.o
Košúty II. - Priemyselná zóna , 036 01 Martin
Ján Kavulek
fatratip@gmail.com
Cenová ponuka: 34 137,65 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
Raclavský, s.r.o.
Na Sihoti 1167/8, 026 01 Dolný Kubín
Ján Raclavský
j.raclavsky@post.sk
- Uchádzač nesplnil podmienky účasti.

8. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Raclavský, s.r.o. – Komisia zriadená verejným obstarávateľom hodnotila ponuku od uchádzača Raclavský i keď ponuku predložila cez
modul vysvetľovania ezakazky. Dôvodom vylúčenia je, že ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač urobil zásadné
chyby pri naceňovaní rozpočtu, keď 10 položiek v cenovej ponuke neboli nacenené. Komisia nepristúpila k vysvetleniu cenovej ponuky,
nakoľko vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene podľa zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) Technická
alebo odborná spôsobilosť – Uchádzač mal predložiť certifikáty alebo rozhodnutia, a to:

- Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
Toto rozhodnutie nepredložil. Ďalej nepostupoval podľa inštrukcií vo výzve na predkladanie ponúk – predložené dokumenty neboli
podpísané

9. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
Fatra TIP s.r.o
Košúty II. - Priemyselná zóna , 036 01 Martin
Ján Kavulek
fatratip@gmail.com
Cenová ponuka: 34 137,65 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci ponuky
Ing. Dáša Smoleňová, JUDr. Martin Hanuliak

11. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Dáša Smoleňová, 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, JUDr. Martin Hanuliak, 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. Dáša Smoleňová,

JUDr. Martin Hanuliak

