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

Č.s.:

66/2020/SOSCA17nov-19

Čadca 02.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov-opakovanie
zákazky Časť Rôzne koláče - 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 21 590

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jimenez

E-mail:

jana.jimenez@vuczilina.sk

Tel.:

041/43 23 985

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa čerstvého pečiva, pekárenského tovaru pre školský bufet.
Dodávateľ zabezpečí pravidelné dodávky čerstvého pečiva a pekárenského tovaru počas obdobia 12 mesiacov.
Uvedené množstvo tovarov je len orientačné, vyčíslené na základe spotreby za obdobie 12 mesiacov a predpokladanej spotreby na
nasledujúce obdobie 12 mesiacov. Objednávateľ sa nezaručuje odobrať uvedené predpokladané množstvá.
Cenová ponuka uchádzača bude zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t.z. ceny za výrobky budú vrátane dopravy.
Je potrebné, aby dodávateľ zabezpečil:
Časť: Rôzne koláče – dodať rôzne koláče každý pracovný deň do 5.30 hod. ráno do školského bufetu

Dodávka tovaru bude zabezpečovaná na základe pravidelných objednávok zo školského bufetu.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15812100-4 Pečivo
15812120-0 Koláče
15812122-4 Sladké koláče

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 oprávňujúc uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená
kópia • doplnená, podpísaná a opečiatkovaná Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača

4. Požiadavky na predmet zákazky
Je potrebné, aby dodávateľ zabezpečil pre: Časť: Rôzne koláče – dodanie koláčov podľa prílohy každý pracovný deň do 5.30 hod. ráno
do školského bufetu

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 120.10 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
FAUN spol. s r.o.
Štefánikova 710/67, 905 01 Senica
Atila Miča
faun@faun.sk
Ľudovít Vavro - PEKÁREŇ MONIKA
Č 0.13, 02331 Rudina
Ľudovít Vavro
pekarenmonika@azet.sk
Pekáreň Ďuroška
Rosina 680, 013 22 Rosina
Ďuroška
pekaren@duroska.sk
Zbyšek Bajusz
Bystrice nad Olší č. 1198, 73995 Bystrice nad Olší
Marek Bajusz
marek@bajusz.cz

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Zbyšek Bajusz
Bystrice nad Olší č. 1198, 73995 Bystrice nad Olší
Marek Bajusz
marek@bajusz.cz
Cenová ponuka: 11 120,1 € 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.
Zbyšek Bajusz
Bystrice nad Olší č. 1198, 73995 Bystrice nad Olší
Marek Bajusz
marek@bajusz.cz
Cenová ponuka: 11 120.10 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Zbyšek Bajusz

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

