Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13,022 01 , Čadca, IČO:
00632503

Č.s.:

/2021

Čadca 24.08.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Centrum sociálnych služieb Žarec

Ulica:

M. R. Štefánika 2533/13,022 01 , Čadca

IČO:

00632503

Kontaktná osoba:

Jana Marečková

E-mail:

jmareckova@vuczilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Potravinová komodita k zabezpečeniu dennej prípravy stravy klientov zariadenia a ostatných stravníkov (spadajúcich do okruhu
stravníkov - zamestnancov a pod.) na stravovacie prevádzky Čadca a Čierne. Podrobný rozpis jednotlivých komodít aj
s predpokladaným ročným množstvom je uvedený v prílohe „VO Mlieko, mliečne výrobky a vajcia“.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

03142500-3 Vajcia
15511000-3 Mlieko
15512000-0 Smotana
15530000-2 Maslo
15540000-5 Syrárske výrobky
15551300-8 Jogurt

3. Podmienky účasti
- Uchádzač priloží v pdf (naskenovanej) forme doklad o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky (napr. výpis z obchodného
registra, živnostenského registra), príp. doklad potvrdzujúci oprávnenie dodávať, skladovať a distribuovať požadovaný tovar.

4. Požiadavky na predmet zákazky
- Tovar v čase jeho dodania, neprekročí prvú pätinu doby spotreby odo dňa výroby alebo prvú pätinu doby minimálnej trvanlivosti.
- Vložiť vyplnenú prílohu „VO Mlieko, mliečne výrobky a vajcia“- jednotkové ceny s DPH a celkové ceny za všetky ks s DPH za
jednotlivé komodity a celkovú cenu za celú zákazku. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky v oceňovanom predmete zákazky,
uvedené v prílohe „VO Mlieko, mliečne výrobky a vajcia“, nebude jeho ponuka akceptovaná a bude vylúčená. Cena bude zohľadňovať
náklady spojené s dopravou na miesto dodania. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu
nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo v návrhu Rámcovej dohody. Výrobky označené * môžu byť
nahradené ekvivalentnými výrobkami, ktoré však spĺňajú požiadavku min. % obsahu základných zložiek ako i kvalitatívnu úroveň
príkladových výrobkov. Ceny uvádzať na dve desatine miesta.
- 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).
- Doprava zabezpečená dodávateľom. Lehota dodania predmetu kúpy kupujúcemu: Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika

- Doprava zabezpečená dodávateľom. Lehota dodania predmetu kúpy kupujúcemu: Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika
2533/13, 022 01 Čadca a prevádzka Čierne č. 156, 023 13 na základe objednávky do 2 dní od vystavenia objednávky 2 x v týždni v
pondelok a štvrtok, najneskôr do 09.00 hod. a v prípade potreby do 24 hodín odo dňa nahlásenia objednávky. Fakturácia za každú
prevádzku bude prebiehať samostatne. Jednotlivé dodávky nebudú limitované množstvom odberu ani cenou za tovar v jednej dodávke.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 25 515.77 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Accom Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 61, 974 05 Banská Bystrica
Alena Vichrová
avichrova@accom.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
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Alžbeta Kavecká
ponuky@libex.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: 29 325,03 € 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: 27 144,27 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Alžbeta Kavecká
ponuky@libex.sk
Cenová ponuka: 29 753,72 € 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: 27 144.27 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: INMEDIA, spol. s r.o.
2: Bidfood Slovakia s. r. o.
3: LIBEX, s.r.o.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Jana Marečková, 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.

Jana Marečková
Centrum sociálnych služieb Žarec

