Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca, Ul. 17. novembra 2579,022
01 , Čadca, IČO: 00695041

Č.s.:

/2020

Čadca 22.10.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

Ulica:

Ul. 17. novembra 2579,022 01 , Čadca

IČO:

00695041

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Valéria Rizmanová

E-mail:

rizmanova@sosca.sk

Tel.:

041/43 21590

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jimenez

E-mail:

jana.jimenez@vuczilina.sk

Tel.:

041/43 23 985

2. Opis predmetu zákazky
Nákup rôznych potravinárskych výrobkov, hlboko zmrazených výrobkov a cukroviniek slúži na zabezpečenie dennej prípravy stravy pre
klientov, stravníkov a zamestnancov pracoviska praktického vyučovania - reštaurácia Beskyd, na zabezpečenie plynulého chodu
cukrárskej výroby na pracovisku praktického vyučovania v Podzávoze a na zásobovanie školského bufetu.
Predmetom zákazky je výber dodávateľa/dodávateľov, prostredníctvom ktorých sa zabezpečia
pravidelné dodávky rôznych potravinárskych výrobkov, hlboko zmrazených výrobkov a cukroviniek pre pracoviská praktického
vyučovania, počas obdobia 12 mesiacov. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t.z. ceny za
výrobky budú vrátane dopravy.
Je potrebné, aby dodávateľ/dodávatelia zabezpečili:
Časť: Mrazené koláče - jedná sa o hlboko zmrazené výrobky. Podmienkou pre odber od dodávateľa je aj zapožičanie piecky,
v ktorej sa pečú priamo mrazené koláče v školskom bufete. Výrobky sa budú dodávať na základe telefonickej objednávky bufetu deň
vopred do 10.00 hodiny, minimálne 1x mesačne.
Časť: Sladkosti, káva, čaj a cestoviny – jedná sa o tovar pre reštauráciu Beskyd a pre školský bufet. Dodávka tovaru bude
zabezpečovaná na základe pravidelných telefonických objednávok deň vopred podľa potreby aspoň 1x za týždeň a do cukrárenskej
výroby 1x za 2 týždne.
Časť: Cukrovinky – tovar bude dodaný do školského bufetu, na základe telefonickej objednávky deň vopred podľa potreby.

Podrobný rozpis rôznych potravinárskych výrobkov a ich predpokladané ročné množstvá je uvedený v prílohách
Príloha č.1 Mrazené koláče
Príloha č.2 Sladkosti, káva, čaj, cestoviny
Príloha č. 3 Cukrovinky
Typ zákazky: Potraviny

CPV:

15840000-8 Kakao; čokoláda a cukrovinky
15850000-1 Cestoviny
15860000-4 Káva, čaj a príbuzné produkty
15870000-7 Koreniny a chuťové prísady
15880000-0 Výrobky špeciálnej výživy
15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky

3. Podmienky účasti
• doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné
než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky –
neoverená kópia • doplnená, podpísaná a opečiatkovaná Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača

4. Požiadavky na predmet zákazky
Je potrebné, aby dodávateľ/dodávatelia zabezpečili: Časť: Mrazené koláče - jedná sa o hlboko zmrazené výrobky. Podmienkou pre
odber od dodávateľa je aj zapožičanie piecky, v ktorej sa pečú priamo mrazené koláče v školskom bufete. Výrobky sa budú dodávať
na základe telefonickej objednávky bufetu deň vopred do 10.00 hodiny, minimálne 1x mesačne. Časť: Sladkosti, káva, čaj a cestoviny
– jedná sa o tovar pre reštauráciu Beskyd a pre školský bufet. Dodávka tovaru bude zabezpečovaná na základe pravidelných
telefonických objednávok deň vopred podľa potreby aspoň 1x za týždeň a do cukrárenskej výroby 1x za 2 týždne. Časť: Cukrovinky –
tovar bude dodaný do školského bufetu, na základe telefonickej objednávky deň vopred podľa potreby.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 21 203.46 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
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
konopkova@inmedia.sk
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Veronika Mičuchová
micuchova@libex.sk
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Zdenka Budinská
ponuky@libex.sk
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Ivan Pavliš
Ivan.Pavlis@minitbakery.sk
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Ľubomíra Holešová

lubomira.holesova@minitbakery.sk
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Alexander Faklen
objednavky@minitbakery.sk
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda
Peter Tuhársky
peter.tuharsky@minitbakery.sk
MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59, 821 04 Bratislava
Jaroslav Domonkos
jaroslav.domonkos@msi.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 Mrazené koláče
Časť Sladkosti, káva, čaj, cestoviny
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
konopkova@inmedia.sk
Cenová ponuka: 21 286,82 € 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: 18 034,72 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

Časť Cukrovinky
MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59, 821 04 Bratislava
Jaroslav Domonkos
jaroslav.domonkos@msi.sk
Cenová ponuka: 1 827,84 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Časť Mrazené koláče
- z dôvodu nepredloženia žiadnej cenovej ponuky sa verejný obstarávateľ rozhodol, že zákazku pre Dodávku rôznych potravinárskych
výrobkov ČASŤ Mrazené koláče bude opakovať.

výrobkov ČASŤ Mrazené koláče bude opakovať.

Časť Sladkosti, káva, čaj, cestoviny
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: 18 034.72 € s DPH za celý predmet zákazky

Časť Cukrovinky
- z dôvodu predloženia jednej cenovej ponuky sa verejný obstarávateľ rozhodol, že zákazku pre Dodávku rôznych potravinárskych
výrobkov ČASŤ Cukrovinky bude opakovať.

Časť Mrazené koláče
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
- zákazka pre túto časť sa bude opakovať, z dôvodu nepredloženia žiadnej cenovej ponuky.

Časť Sladkosti, káva, čaj, cestoviny
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: LIBEX, s.r.o.
2: INMEDIA, spol. s r.o.

Časť Cukrovinky
- zákazka pre túto časť sa bude opakovať, z dôvodu predloženia jednej cenovej ponuky.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
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. Valéria Rizmanová
041/43 23 985
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
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.
Ing. Jana Jimenez
041/43 23 985
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

