Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404,026
01 , Dolný Kubín, IČO: Slovenská republika

Č.s.:

/2020

Dolný Kubín 12.05.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Mlieko a mliečne výrobky - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Ulica:

Jelšavská 404,026 01 , Dolný Kubín

IČO:

Slovenská republika

Osoba zodpovedná
za obstarávanie:

Marcela Gallová

E-mail:

marcela.gallova@vuczilina.sk

Tel.:

0905754237

Kontaktná osoba:

Stredná odborná škola polytechnická

E-mail:

marcela.gallova@vuczilina.sk

Tel.:

0905754237

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom verejného obstarávania je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre Školskú jedáleň pri SOŠP Dolný Kubín Kňažia. Presná špecifikácia potravín je v prílohe - súťažné podklady.
Cenové ponuky budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t.j. budú vrátane dopravy.
Predmetné potraviny musí úspešný uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu doručiť minimálne dvakrát týždenne (podľa potreby a
požiadaviek vedúcej ŠJ), v čase od 06.00 do 13.00 hod.
Dodávaný tovar musí byť v požadovanej kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám.
Doprava do miesta plnenia musí byť vykonávaná prepravnými prostriedkami, ktoré musia byť v súlade a príslušnými legislatívnymi a
hygienickými predpismi SR, v kvalite podľa technických podmienok prevozu potravín a v súlade s Potravinovým kódexom.

Tovar musí byť I. akostnej triedy. Požadujeme, aby tovar v čase jeho dodania neprekročil prvú tretinu doby minimálnej trvanlivsoti.

S úspešným uchádzačom o zákazku bude uzatvorená rámcová dohoda na 12 mesiacov.
Rámcová dohoda bude po ukončení verejného obstarávania uzatvorená s dátumom v závislosti od mimoriadnej situácie v súvislosti s
COVID-19. Nakoľko v súvislosti s opatreniami je prevádzka školy a školskej jedálne prerušená do odvolania. Prosíme o súčinnosť pri
uzatváraní Rámcovej dohody.

Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15500000-3 Mliečne výrobky
15511000-3 Mlieko

3. Podmienky účasti
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - musí byť oprávnený
dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke 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. 2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávania 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. 3. Uchádzač o zákazku musí mať vypracovaný doklad HACCP. Úspešný uchádzač zašle tento doklad v
naskenovanej forme verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy. 4. 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
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v opise predmetu zákazky a v návrhu Rámcovej dohody. S obsahom Rámcovej dohody
je uchádzač povinný sa dôkladne oboznámiť.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 125 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
AGRO TAMI a.s.
Cabajská 10, 950 22 Nitra
Róbert Klvan
klvan@agrotami.sk
Bidfood Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Petr Sekula
vo@bidfood.sk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
obstaravanie@inmedia.sk
Tatranská mliekáreň a.s.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Lucia Lacová
lacova@tami.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Bidfood Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Petr Sekula
vo@bidfood.sk

Cenová ponuka: 11 189,18 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
Cenová ponuka: 10 610,84 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
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: 10 610.84 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Marcela Gallová, 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.

Stredná odborná škola polytechnická
0905754237
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, vedúca ekonómka

