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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Sterilizovaná zelenina, mrazená zelenina, mrazené ovocie, sterilizované ovocie a Rôzny
potravinársky tovar pre CSS Prameň Dolný Kubín“
- 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 PRAMEŇ

Ulica:

Ul. Matúškova 1631, 02601, Dolný Kubín

IČO:

00622214

Kontaktná osoba:

Antónia Petrezsilová

E-mail:

csspramen@vuczilina.sk

Tel.:

0917248210

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom obstarávanie je výber dodávateľa v prvej časti súťaže na Mrazenú zeleninu, sterilizovanú zeleninu, mrazené ovocie, sterilizované ovocie
a v druhej časti súťaže na Rôzny potravinársky tovar
pre CSS Prameň Dolný Kubín. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenie, t.j. budú
vrátane dopravy. Jednotlivé položky v obidvoch častiach súťaže budú naceňované uchádzačom sumou v Euro s DPH. Aj keď je zákazka zložená z dvoch
častí, uchádzač sa môže zúčastniť len jednej z nich. Výrobky označené * môžu byť nahradené ekvivalentnými výrobkami, ktoré však spĺňajú požiadavku
min. % obsahu základných zložiek ako i kvalitatívnu úroveň príkladových výrobkov.

Typ zákazky:
CPV:

15311000-1 Mrazené zemiaky
15330000-0 Spracované ovocie a zelenina
15331170-9 Mrazená zelenina
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých položiek predmetu obstarávania v zmysle predmetu podnikania zapísaného v oprávnení
podnikať.
Uchádzač predloží svoju ponuku ocenením jednotlivých položiek cez systém E-zákazky. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky
predmetu obstarávania uvedené v zozname výzvy, bude ponuka v zmysle paragr. 42 zákona o VO z verejnej súťaže vylúčená.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena pre jednotlivé položky predmetu obstarávania bude vyjadrená v EUR s DPH. Uchádzač vyplní
jednotkovú cenu príslušného druhu tovaru predmetu obstarávania za každú časť samostatne. Uchádzač vloží pred odoslaním svojej
ponuky tieto naskenované súbory/ v PDF forme/:

1, Vyhlásenie uchádzača
2, Doklad o oprávnení podnikať
3, Rozhodnutie o schválení prevádzkarne vydanou štátnou veterinárnou a potravinovou správou alebo
Oznámenie štátnej veterinárnej a potravinovej správy na preukázanie pridelenia schvaľovacieho čísla na prevádzku dodávateľa
živočíšnych produktov alebo
Potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, alebo
Potvrdenie o spňaní podmienok hygienického skladovania a distribúcie potravín rastlinného pôvodu baleného v druhom obale vydané
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Vysvetlenie, resp. komunikácia medzi uchádzačmi a obstarávateľom bude prebiehať elektronicky cez komunikačné rozhranie
elektronického systému. V prípade nesprávne zadanej jednotkovej ceny /napr. ceny bez DPH/, nebude verejný obstarávateľ
akceptovať žiadne opravné - variantné návrhy nových cenových ponúk. V takomto prípade bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený
v zmysle paragr. 42, odst., 1 zákona o VO. Oznámenie bude uchádzačovi zaslané v zmysle príslušných ustanovení zákona o VO.
Cenová ponuka nesmie byť vyššia ako je predpokladaná hodnota zákazky.
Ak je zákazka rozdelená na časti, uchádzač sa môže zúčastniť len na jednej z nich.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru počas obdobia - od podpísania
Rámcovej dohody do 31.12.2020 podľa potrieb zariadenia. Bude sa jednať o dodávanie "Mrazenej zeleniny, sterilizovanej zeleniny,
mrazeného ovocia, sterilizovaného ovocia" a "Rôzneho potravinárskeho tovaru" na základe priebežnej čiastkovej objednávky, zadanej
telefonicky alebo emailom. Vyžaduje sa dodávka predmetu kúpy v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare
neuplynula viac ako 1/3 a je nevyhnutné , aby bol predmet kúpy v najvyššej kvalite, s vysledovateľnosťou pôvodu a zachovávania
jeho vlastnosti tak, aby zabezpečovali výživové potreby pre stravníkov.
Predmet kúpy bude dodaný v nasledovných lehotách dodania a v predpokladaných termínoch dodávok: Lehota dodania do 12 hodín
odo dňa nahlásenia objednávky, deň vopred do 8.00, 3 krát týždenne.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 15 706 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 13.04.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Sterilizovaná zelenina,
mrazená zelenina, mrazené ovocie, sterilizované ovocie a Rôzny potravinársky tovar pre CSS Prameň Dolný Kubín“. 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
CSS Prameň Dolný Kubín, Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín

12. Obsah ponuky
13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Antónia Petrezsilová
0917248210
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, vedúca stravovacej prevádzky

