Výzva na predloženie ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský
Názov:
Hrádok
Ulica:

Pod Lipami 105/16 105/16, 033 01, Liptovský Hrádok

IČO:

00647764

DIC:
Kontaktná osoba: Ľubica Vajsová
E-mail:

dsslm@vuczilina.sk

Tel.:

0917681226

WEB:

http://www.regionzilina.sk/

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. c) - Vyšší územný celok

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Potravinárske výrobky - múka, cestoviny, cukor, cukrovinky, koreniny a pochutiny - opakovaná

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):
Potraviny

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác):
DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok a pracovisko Smrečany č. 52

6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka potravinárskych výrobkov - múka, cestoviny, cukor, cukrovinky, koreniny a
pochutiny pre DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16Liptovský Hrádok a pracovisko Smrečany č. 52. Dodávky sa budú
uskutočňovať na základe objednávok podľa potreby stravovacej prevádzky zariadenia.

7. Spoločný slovník obstarávania:
15610000-7: Mlynské výrobky
15800000-6: Rôzne potravinárske výrobky
15830000-5: Cukor a jemu príbuzné výrobky
15850000-1: Cestoviny
15870000-7: Koreniny a chuťové prísady

15870000-7: Koreniny a chuťové prísady

8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
Nestanovená
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie
úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa.

10. 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. Miestom dodania tovaru sú dve pracoviská:
DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok a pracovisko Smrečany č.52. 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 tovaru, vrátane dopravy na miesto dodania a
vyloženia tovaru a nákladov na obal a balenie tovaru. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne
navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve. Uchádzač predloží
ponuku ocenením všetkých položiek predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač neocení všetky
položky predmetu zákazky bude jeho ponuka vylúčená. Upozorňujeme uchádzačov, aby oceňovali
uvedené jednotky / ks, kg, litre, a pod / pri jednotlivých položkách. Pri tovare je potrebné dodržať uvedené
hmotnosti výrobkov. Komunikácia ohľadom zákazky bude prebiehať výlučne cez systém eZákazky v module
Vysvetľovanie.

11. Ďalšie požiadavky:
Predpokladané termíny dodávok budú počas pracovných dní 1x týždenne v utorok v čase od 8,00 hod. do13,00
hod. pre obidve pracoviská. Objednávky bude kupujúci realizovať telefonicky alebo elektronicky e-mailom,
podľa aktuálnej potreby stravovacej prevádzky dva dni pred termínom dodávky. Doprava bude zabezpečená
dodávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 48 hodín od prijatia objednávky. Jednotlivé
dodávky tovaru nebudú limitované množstvom odberu, ani cenou za tovar v jednej dodávke. Dodávaný tovar
musí byť v požadovanej kvalite, zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Dodávaný
tovar musí byť 1. akostnej triedy. Požadujeme, aby dodávaný tovar v čase jeho dodania neprekročil prvú tretinu
doby spotreby odo dňa výroby, alebo prvú tretinu doby minimálnej trvanlivosti pri balených potravinách.
Jednotlivé dodávky budú uskutočňované na základe dodacieho listu k dodanému tovaru. Uvedené množstvo
výrobkov je len orientačné, vyčíslené na základe spotreby za obdobie 12 mesiacov a predpokladanej spotreby
na nasledujúce obdobie 12 mesiacov. Objednavateľ sa nezaručuje odobrať uvedené množstvá tovaru. Dovoz
tovaru sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok. Fakturácia bude prebiehať za každé pracovisko
samostatne.

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za premet
zákazky budú zahrnuté všeky náklady uchádzača.

13. Informácie o elektronickej aukcii:
Použije sa elektronická aukcia: Nie.

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
23.06.2022 13:00
Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie, nebude možné do elektronického nástroja vložiť, nakoľko
elektronický nástroj eZakazky neumožňuje vloženie ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, z
uvedeného dôvodu upozorňujeme záujemcov, že je potrebné do elektronického nástroja vkladať súbory s
dostatočným časovým predstihom.

15. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Ponuka sa predkladá tak, že uchádzač ju predloží nasledovne:
v predmetnej zákazke uchádzač elektronicky vloží svoju ponuku prostredníctvom elektronického portálu
www.ezakazky.sk nasledovne:
klikne na záložku „Ponuka“, vľavo v „Menu“ klikne na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontroluje
údaje (v prípade potreby úpravy údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje uloží)
Následne uchádzač klikne na záložku „Dokumenty ponuky“ a nahrá predmetné dokumenty ponuky
(identifikačný list uchádzača (názov, sídlo, zástupca – štatutár, IČO, t.č., a email) referencie, certifikáty –
predloží vo formáte „pdf“,
Ďalej uchádzač klikne na záložku „Návrh na plnenie kritérií“ a svoj návrh na plnenie kritérií „vloží“ do tejto
záložky.

K odoslaniu celej ponuky uchádzač pristúpi tak, že klikne na záložku „Odoslanie ponuky“ (tlačidlo dole) a tým
ponuku odošle!

16. Požiadavky na obsah ponuky:
Uchádzač predloží:
1. naskenovanú formu dokladu o oprávnení podnikať / výpis OR, živnostenský list /
2. doklad potvrdzujúci oprávnenie dodávať, skladovať a distribuovať poždovaný tovar
3. prílohu č.1 - potravinárske výrobky s ocenenými jednotlivými položkami a jednotkovými cenami vyjadrenými v
eurách bez DPH a aj v eurách s DPH
4. prílohu č.2 " Čestné prehlásenie"
5. prílohu č.3 " Vyhlásenie ku konfliktu záujmov"

17. Vyhodnotenie ponúk:

Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle kritéria a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk,
podľa výšky navrhnutejceny od najnižšej po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka
nebola vylúčená a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za premet zákazky budú zahrnuté všetky
náklady uchádzača vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru. V prípade, že úspešný uchádzač
odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí.

18. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky):
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí kúpnu zmluvu na obdobie 12 mesiacov.

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Ponuku je možné predložiť v slovenskom jazyku.

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
21. Ďalšie informácie:
O výsledku budú uchádzači informovaní prostredníctvom notifikácie odoslanej elektronicky za systému eZákazky.

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
16.06.2022

