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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Konzervy“
- 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 TAU

Ulica:

Turie 296, 013 12, Turie

IČO:

00647683

Kontaktná osoba:

Mária Bieliková

E-mail:

cssturie.bielikova@vuczilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa Konzerv pre Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 013 12 Turie. Cenové ponuky budú
zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t. j. budú vrátane dopravy.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15131310-1 Paštéta
15235000-4 Konzervované ryby

3. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
– musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať doklad o oprávnení dodávať
tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom
registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý nepredloží čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy. Ponuka
takéhoto uchádzača bude vylúčená z hodnotenia. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky uvedené vo výzve na predloženie
ponuky bude vylúčený a Rámcovú dohodu verejný obstarávateľ uzatvorí s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí a splnil
podmienky uvedené v tejto výzve.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Rámcová dohoda sa uzatvorí na dobu určitú do 31.12.2020. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa aktuálnej potreby
kuchyne na základe objednávky vystavenej elektronickou, písomnou, alebo telefonickou formou výberom z predmetu zákazky v
predpokladaných termínoch dodávok: lehota dodania predmetu kúpy kupujúcemu 1 x týždenne v pracovný deň od 7.00 hod. do 13.00
hod. a podľa požiadavky objednávateľa do 24 hodín od nahlásenia objednávky.
Uchádzač bude oceňovať jednotkovú cenu tovaru priamo v systéme E - zákazky. Systém automatizovane prepočíta celkovú cenu
tovarov za príslušný predmet zákazky. Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých položiek v predmete zákazky cez systém E zákazky.
Uchádzačom NAVRHOVANÁ JEDNOTKOVÁ ZMLUVNÁ CENA pre predmet zákazky BUDE vyjadrená V EUR S DPH. Cena bude
zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu
nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve, alebo v návrhu Rámcovej dohody, alebo úpravu jednotkových cien o
sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhované jednotkové ceny boli vyjadrené v EUR bez DPH. Systém úpravy cien je riešený v priloženom
návrhu rámcovej dohody. Upozorňujeme uchádzačov, aby oceňovali uvedenú jednotku ( ks ) pri predmete zákazky.
Predávajúci sa v rámcovej dohode zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnení platných právnych predpisov, zákona č.
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Tovar musí byť I. akostnej triedy. Predávajúci poskytuje na tovar záruku za
akosť a to minimálne do uplynutia doby spotreby/doby minimálnej trvanlivosti. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase jeho dodania
kupujúcemu neprekročí prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby, alebo prvú tretinu doby minimálnej trvanlivosti.
Predávajúci sa zaväzuje, že cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského)
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského
jazyka.
V prípade predloženia jednej ponuky, alebo žiadnej ponuky bude verejné obstarávanie zrušené. Následne bude vyhlásené nové verejné
obstarávanie na predmet zákazky.
Po lehote na predkladanie ponúk už nebude nasledovať elektronická aukcia. S uchádzačom, ktorého cenová ponuka sa po lehote na
predkladanie ponúk umiestni na 1. mieste, a zároveň predloží čestné vyhlásenie, ktoré je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk
bude uzatvorená Rámcová dohoda.
V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky uvedené vo výzve na predloženie ponuky bude vylúčený a Rámcovú dohodu verejný
obstarávateľ uzatvorí s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve. Rámcová dohoda
sa uzatvorí na dobu určitú a to do 31.12.2020.
Víťazný uchádzač predloží do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia o umiestnení vo verejnom obstarávaní kontaktné údaje na
nahlasovanie objednávok v rozsahu meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e - mailová adresa.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 894.94 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 13.05.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Konzervy“. 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 a dodržanie podmienok uvedených v tejto výzve na predloženie ponuky.
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia a
spĺňajúca podmienky určené v tejto výzve. 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
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 013 12 Turie

12. Obsah ponuky
Víťazný uchádzač predloží do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia o umiestnení vo verejnom obstarávaní v pdf (naskenovanej)
forme: - doklad - rozhodnutie o schválení prevádzkarne alebo oznámenie o pridelení schvaľovacieho čísla na prevádzkareň, alebo
potvrdenie o registrácií prevádzkarne potravinárskeho podniku, alebo doklady vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva:
potvrdením o registrácií skladu, distribútora a prepravcu potravín.

13. Doplňujúce informácie

S pozdravom
Mária Bieliková
Centrum sociálnych služieb TAU

