
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

IČO 00162558

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Predmestská 82 010 01 Žilina 1, 01001 Žilina, SK

Kontaktná osoba Ing. Ľubomír Schvarc, +421 417 232 365, riaditel@spospredza.edu.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 35373,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: od 1.1.2020 do 31.12.2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 19.12.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cL4lA0M8rAnsWZzctnGADR0
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Potraviny a nápoje

Podoblasť Mäso a masové výrobky

Verejný obstarávateľ: ŠJ pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina
IČO : 162 558
Kontaktné miesto : Predmestská 82, Žilina
Štatutárny zástupca : Ing. Schvarc Ľubomír, riaditeľ školy
Kontaktná osoba: Jurovatá Monika
Telefón : 041/72 323 65
Elektronická pošta: jurovata68 gmail.com

1. Druh zákazky: 

Zákazka na dodávku potravín

2. Názov zákazky:

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01
Žilina

3. Druh zákazky a miesto dodania tovarov:

Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov
Druh zákazky:

Hov.zadné Býk,b.k.K.Ú čerstvé slovenské CPV 151 111 00-0
Teľacie stehno vykostené čerstvé KÚ
Bravčové stehno b.k.KÚ, čerstvé slovenské CPV 151 130 00-3
Bravčové karé vykostené čerstvé slovenské
Údená krkovička bez kostí CPV151 312 10-0
Slanina údená bez kože CPV151 312 20-3P
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Párky jemné, podiel mäsa min.90% CPV151 311 30-5
Párkova klobása, podiel mäsa min. 72%
Domáca klobása nepál., podiel mäsa 90%
Bravčová šunka pod. mäsa 85%

Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina

4. Opis zákazky:

Predmetné špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu kal. roka doručiť každý deň do skladových priestorov
ŠJ vždy ráno do 6.30 hodiny.
Objednávky hlási vedúca ŠJ každý deň vopred telefonický do 15,00 hod.
Percentuálny podiel mäsa v napr. šunka – 80%, párky 70% podiel mäsa.
Dodané mäso a mäsové výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave /nezmrazené/ v prvotriednej kvalite , vyznačenej doby spotreby z
ktorej neuplynula viac ako 1/3 .
Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a musí byť označený v súlade s platnou
legislatívou.

Požadované doloženie nasledovných dokladov - Verejný obstarávateľ požaduje k cenovej ponuke predložiť vyplnené a potvrdené:

- Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané ŠV a PS SR
- Čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku
- Kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín, alebo značky kvality SK
- Výpis z obchodného registra
- Výpis zo živnostenského registra

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 35 373,00 € bez DPH

6. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 19.12.2018 do 12,00hod.

7. Trvanie zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania
finančného limitu 93687,00 EUR bez DPH v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

8. Rozdelenie zákazky na časti: 
Nie

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

10. Vyhotovenie ponúk na základe:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1.

11. Prílohy k výzve:
12. Príloha č. 1: Kritérium na hodnotenie ponúk
13. Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača
14. Príloha č. 3: Zmluva na Mäso a mäsové výrobky

15. Výsledkom bude Zmluva na Mäso a mäsové výrobky

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

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.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov školy, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný
obstarávateľ neposkytuje. 

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.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do19.12.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 20.12.2019 do
12:00 hod.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
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odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Zoznam potravím s množstvami 1,000 celok

Príloha č.1

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že množstvo uvedené v špecifikácií je indikatívne a predstavuje predpokladané
množstvo odobraté za kalendárny rok. Predmet zákazky bude objednávať objednávateľ v rozsahu podľa svojich potrieb v priebehu
trvania zákazky.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č. 1. mäso a mäsové výrobky.xlsx Opis zákazky 12.12.2019 11:19 11,9 kB

Príloha č.2 mäso a mäsové výrobky.docx Iné 12.12.2019 11:19 20,5 kB

Zmluva - dodávka mäsa a mäsových výrobkov.doc Návrh zmluvy 12.12.2019 11:19 94 kB
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