
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky

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 aukcie: Bez elektronickej aukcie

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

Predpokladaná hodnota: 14505,87 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: od 04.02.2021 do 03.02.2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 27.1.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/c6r1Rexh2FDxIibmAs467es
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 Mlieko a mliečne výrobky

Podrobný opis zákazky

Verejný obstarávateľ:  

Výzva na predkladanie ponúk  č. 1/2021 

V zákazke zadávanej v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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 mlieka a mliečnych 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: 
Mlieko a mliečne výrobky      CPV    1550000-3 

Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola poľnohospodárstva 

https://www.tendernet.sk/vyzva/c6r1Rexh2FDxIibmAs467es


                                                a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina 
4. Opis zákazky: 
špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu kal. roka doručiť najmenej 5x do týždňa do skladových priestorov
ŠJ . 
Objednávky hlási vedúca ŠJ deň vopred  telefonický do 15,00 hod. 
Dodané potraviny musia byť  v prvotriednej kvalite, vyznačenej doby spotreby z ktorej neuplynula viac ako 1/3, v chladenom stave . 
Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a musí byť označený v súlade s platnou
legislatívou. 

Požadované doloženie nasledovných dokladov a podmienky pre VO: 
- VO požaduje dodávať objednaný tovar na kusy presne podľa objednávky t.j. požadujeme rozbaľovanie kartónov, 
- Bezpečnosť potravín. Musí byť dodržaný teplotný reťazec pri dodávkach do kuchýň spoločného stravovania, 
- Preukázať sa certifikátom systému manažérstva bezpečnosti potravín v oblasti „Skladovania a distribúcie potravinárskych výrobkov“
napr. podľa ISO 22000, IFS, BRC, FSSC22000.... 
- Preukázať, že preprava tovaru zodpovedá európskym normám a Potravinovému kódexu, 
- VO požaduje finančne nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových zariadení, 
- Záujemca by mal mať k dispozícii systém objednávania tovaru mailom/telefonicky, 
- Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky je 14.505,87 € bez DPH 

6. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: 
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 27.01.2021. do 12,00 hod.. 

7. Trvanie zmluvy: 
Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania
finančného limitu 14.505,87€ 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: 
Príloha č. 1: Kritérium na hodnotenie ponúk 
Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 3:  Návrh zmluvy 

12. Výsledkom bude zmluva č. 1/2021 o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov 

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

Výsledkom bude zmluva o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov pre  ŠJ Stredná  odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Predmestská 82, 010 01 Žilina. 

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Špecifikácia - príloha č.1 1,000 celok

Príloha č.1 mlieko a mliečne výrobky.xlsx

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č.1 mlieka a mliečných výrobky.xlsx Podrobný opis zákazky dnes 11:55 10,7 kB

Príloha č.2 mlieka a mliečných výrobkov.docx Ostatné podmienky dnes 11:56 17,5 kB



Zmluva č. 1 - 2021 - dodávka mlieka a mliečných výrobkov.doc Zmluvné podmienky dnes 11:56 94 kB

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť


