Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107,022 01 , Čadca, IČO: 31914039

Č.s.:

/2021

Čadca 12.07.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Horelica

Ulica:

Horelica 107,022 01 , Čadca

IČO:

31914039

Kontaktná osoba:

Gabriela Čišecká

E-mail:

gabrielacisecka@vuczilina.sk

Tel.:

+421 905 528 511

2. Opis predmetu zákazky

Zabezpečenie dodávky Živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov pre Centrum sociálnych
služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca.

Typ zákazky: Potraviny
CPV:

15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho
kvalite a cene. Cenová ponuka nesmie byť vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v
rámci systému eZakazky. Ponuky predložené inak ako v systéme eZakazky nebudú pri hodnotení posudzované. Verejný obstarávateľ
upozorňuje uchádzačov, že množstvo uvedené v špecifikácií je indikatívne a predstavuje predpokladané množstvo odobraté za obdobie
12 mesiacov. Predmet zákazky bude objednávať objednávateľ v rozsahu podľa svojich potrieb v priebehu trvania zmluvného vzťahu a
to e-mailom alebo telefonicky. Podmienky dodávania tovaru: - Miestom dodania sú dve pracoviská: Centrum sociálnych služieb
Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca. Kúpna cena je jednotkovou cenou jednotlivých tovarov
vrátane DPH a je cenou maximálnou. Kúpna cena je stanovená vrátane - colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených
s dodávkou, vrátane dopravy do miesta dodania, nákladov na obal a balenie tovaru a nákladov na vybavenie povolení. Verejný
obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve. Popis
požiadaviek na spracovanie ponuky: Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých položiek predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač
neocení všetky položky predmetu zákazky uvedené vo výzve, bude jeho ponuka vylúčená. Pri niektorých výrobkoch je potrebné
dodržať uvedené hmotnosti-gramáže výrobkov. Upozorňujeme uchádzačov, aby oceňovali uvedené jednotky /ks, kg, ./ pri jednotlivých
položkách. Verejný obstarávateľ akceptuje +- 5 % odchýlku z uvedenej hmotnosti balených potravín. Komunikácia, vysvetlenie
ohľadom zákazky bude prebiehať výlučne iba cez systém eZakazky v module Vysvetľovanie. Iná forma komunikácie nebude
akceptovaná. Verejný obstarávateľ upozorňuje na rozdielnu sadzbu DPH pri niektorých druhoch potravín, ktoré majú zníženú sadzbu.

4. Požiadavky na predmet zákazky
- Spôsob vystavovania objednávok bude realizovaný elektronickou alebo telefonickou formou 48 hodín pred samotným dodaním.
Dodávky budú realizované každý pracovný deň od pondelka do piatku od 6.00 hod do 12.00 hod. do Centra sociálnych služieb
Horelica, pracovisko Horelica 107 a Horelica 18, 022 01 Čadca. Dodávané suroviny musia byť dodávané v požadovanej kvalite
zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. - Verejný obstarávateľ požaduje dodávať len čerstvé mäso a
mäsové výrobky nebalené - voľne uložené do prepravného obalu, nebudú podrobené žiadnemu procesu predĺženia trvanlivosti okrem
chladenia a mäsové konzervy podľa špecifikácie. Dodávané suroviny musia byť dodávané v požadovanej kvalite zodpovedajúcej
platným právnym predpisom a hygienickým normám. Výrobky musia byť 1. akostnej triedy. - Čerstvé mäso požadujeme dodávať
kuchynsky opracované, na varenie, prípravu jedál a tepelnú úpravu. Požadujeme, aby každá dodávka čerstvého mäsa obsahovala
údaje o krajine pôvodu, mieste porážky, mieste delenia mäsa, registračné číslo a dátum spotreby. - Obstarávateľ požaduje, aby tovar
v čase jeho dodania kupujúcemu neprekročil prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby alebo prvú tretinu doby minimálnej trvanlivosti
pri balených potravinách. Odovzdanie tovaru kupujúcemu bude uskutočnené na základe dodacieho listu k tovaru v mieste dodania na
základe objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný pri dodávke tovaru zabezpečiť, aby tovar bol označený dátumom minimálnej
trvanlivosti, aby bolo možné skontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny doby spotreby/doby minimálnej trvanlivosti a
taktiež tovar musí obsahovať etiketu v slovenskom jazyku v čase dodania tovaru . Verejný obstarávateľ požaduje dodávať objednaný
tovar na kusy, kg presne podľa objednávky t. j. požadujeme rozbaľovanie kartónov. Verejný obstarávateľ požaduje finančne
nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových priestorov a chladiacich zariadení. Musí byť dodržaný teplotný
reťazec pri dodávkach potravín kvôli bezpečnosti. - Fakturácia bude prebiehať za každú prevádzku samostatne. - Kritériom na
vyhodnotenie ponúk bude ocenenie položiek v zmysle opisu predmetu zákazky, najnižšia cena v EUR s DPH, dodanie tovaru na miesto
určenia v dohodnutom termíne a predloženie všetkých nami požadovaných dokumentov, ktoré sú menované v časti Obsah ponuky. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady vrátane zabezpečenia a dodania všetkých
dovozných licencií, colných povolení a iných úradných povolení v súlade s platnými normami a požiadavkami v zmysle zákona 52/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi
predpismi na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy
používané pri ich výrobe a požiadavkami na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich
označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh. - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje
alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je
povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení
podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. - Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 36 040,68 €. Požadovaná lehota dodania/trvanie zmluvy: 12 mesiacov od platnosti uzatvorenej Rámcovej dohody, návrh Rámcovej dohody tvorí
prílohu „Návrh Rámcová dohoda“ k verejnému obstarávaniu. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri
podpise Rámcovej dohody odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Rámcová dohoda sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala
rozsah povinností pre dodávateľa. - Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov Rámcovú dohodu na predmet obstarávania
neuzatvorí, alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť
zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v elektronickom vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom (resp. s druhým v
poradí). - Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené
ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto
konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. - Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom
je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. - Uchádzač
predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani dobierkové
platby. Výsledok prieskumu trhu nezakladá verejnému obstarávateľovi povinnosť uzatvoriť Rámcovú dohodu (zmluvný vzťah), alebo
uplatniť objednávky u uchádzača, ktorý predloží najlepšiu cenovú ponuku.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 36 040.68 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
ATLANTA Žilina 1992, s. r. o.
M. Rázusa 9, 010 01 Žilina
Mário Klinec
unichov@centrum.sk

Bidfood Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Petr Sekula
vo@bidfood.sk
hamsal, s.r.o.
A.Hlinku 27, 022 01 Čadca
Dana Olešnaníková
expedicia@hamsal.sk
hamsal, s.r.o.
A.Hlinku 27, 022 01 Čadca
Ing. Veronika Riboňová
hamsalcadca@gmail.com
hamsal, s.r.o.
A.Hlinku 27, 022 01 Čadca
Roman Bartošek
vyroba@hamsal.sk
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Lucia Krihová
inmedia@inmedia.sk
Jakub Ilavský s.r.o.
Záblatská 471, 911 06 Trenčín - Záblatie
Dana Jakubeková
dana.jakubekova@ilavsky.sk
JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
jinex@jinex.sk
Mäsiarstvo SK, s. r. o.
Raková 205, 023 51 Raková
František Mackovčák
vyroba@skkvalita.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
ATLANTA Žilina 1992, s. r. o.
M. Rázusa 9, 010 01 Žilina
Mário Klinec
unichov@centrum.sk
Cenová ponuka: 39 933,37 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
hamsal, s.r.o.
A.Hlinku 27, 022 01 Čadca
Dana Olešnaníková
expedicia@hamsal.sk
Cenová ponuka: 39 676,54 € 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.
hamsal, s.r.o.
A.Hlinku 27, 022 01 Čadca
Dana Olešnaníková
expedicia@hamsal.sk
Cenová ponuka: 39 676,54 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: hamsal, s.r.o.
2: ATLANTA Žilina 1992, s. r. o.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Gabriela Čišecká, 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.

Gabriela Čišecká
+421 905 528 511
Centrum sociálnych služieb Horelica, vedúca stravovacej prevádzky

