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

Č.s.: 66/2020/SOSCA17nov-25

Čadca 23.11.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Dodávka mlieka a mliečnych 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 23 985

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 na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov (mlieko, mliečne výrobky, maslo, tavené a tvrdé
syry, zmrzlina) pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Čadci počas jedného roka.
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov je potrebná k zabezpečeniu dennej prípravy stravy pre žiakov, cudzích stravníkov a
zamestnancov zariadenia.
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú - 12 mesiacov - od nadobudnutia účinnosti zmluvy, respektíve do vyčerpania finančného limitu
v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15500000-3 Mliečne výrobky
15510000-6 Mlieko a smotana
15530000-2 Maslo
15540000-5 Syrárske výrobky
15542200-1 Mäkký syr
15550000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov
15551000-5 Jogurt a ostatné fermentované mliečne výrobky
15555000-3 Zmrzlina a podobné výrobky

3. Podmienky účasti
Uchádzač k cenovej ponuke priloží: - 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 - doplnenú, podpísanú a opečiatkovanú Prílohu č. 2 – Vyhlásenie uchádzača

4. Požiadavky na predmet zákazky
Ceny výrobkov budú zohľadňovať náklady spojené s dopravou na tri miesta dodania : SOŠ obchodu a služieb - školský bufet, Ul. 17.
novembra 2579, 022 01 Čadca, Reštaurácia Beskyd - Staničná 192, 022 01 Čadca, Cukrárenská výroba - Podzávoz 267, 022 01 Čadca.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 11 604.76 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
Anna Kohútová
anna.kohutova@bidvest.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
konopkova@inmedia.sk
KOLIBA Trade, s.r.o.
Krivec 3057, 962 05 Hriňová
Radka Šupinová
radka.supinova@kolibamilk.sk
LAMRON s.r.o.
J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin
Jan Bílek
lamron@lamron.sk
MILSY a.s.
Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Milsy
milsy@milsy.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
konopkova@inmedia.sk
Cenová ponuka: 10 962,84 € 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
konopkova@inmedia.sk
Cenová ponuka: 10 962.84 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: INMEDIA, spol. s r.o.

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

