Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)
Číslo zákazky :

01/2019/ZpS

Názov zákazky :

Pekárske výrobky

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Tovar

Postup verejného obstarávania :

podľa § 117

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

15810000 – 9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov : ZARIADENIE PRE SENIOROV, Juraja
Schoppera n.o.
Poštová adresa : Rožňava - Huta 3454, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba pre VO : Ing. Alica Kolesárová, PhD.
Kontaktná osoba vo veciach technických :

PhDr. Jana Jakobejová, PhD., Mariana Bolová

IČO : 35 583 720

Mobil : 0908 337 190
e-mail : alica.kolesar@gmail.com
Tel.: 058 732 00 03
e-mail : roznavasenior@gmail.com

II. Opis
II.1. Miesto dodania tovaru alebo poskytnuta služby predmetu Zariadenie pre seniorov Rožňava - Huta
zákazky:
II.2. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka chleba a ostatných pekárskych výrobkov I. akostnej triedy podľa priloženého
rozpisu. Pekárenské výrobky sa budú dodávať šesťkrát do týždňa /okrem nedele/ na základe telefonickej
objednávky vedúcej kuchyne deň vopred. Množstvo a sortment tovaru je predpokladaný, m že sa meniť
smerom nahor alebo nadol podľa počtu a požiadaviek klientov zariadenia. Tovar musí byť
dodávaný čerstvý.
II.3. Obhliadka miesta plnenia:
Nepožaduje sa
II.4. Termín dodania alebo poskytnuta služby:
II.5. Možnosť rozdelenia zákazky :

júl 2019 - júl 2020

Iba na celý predmet zákazky

ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky

ÁNO/NIE

II.6. Predloženie variantných riešení :

Neumožňuje sa.

II.7. Jazyk ponuky :

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8. Mena :

EUR

II.9. Spôsob určenia ceny
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
9.2. Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke.
9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.
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9.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
9.4 Cena bude zaokrúhlená na dve desatnné miesta.
III. Administratvne informácie
III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov :

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú
uvedené v tejto výzve.

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum : najneskôr do 01.07.2019
Čas :
najnesk r do 09:00 hod.
III.3. Predloženie ponuky:
Cenovú ponuku (Prílohu č. 1, 2, 3, 4) uchádzač zašle v lehote na
mailovú adresu: alica.kolesar@gmail.com , alebo

predkladania

ponúk

na

e-

uchádzač predloží ponuku
v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy
v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Obal musí byť označený menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom
NEOTVÁRAŤ! a heslom „ Pekárske výrobky “.
Súčasťou ponuky musí byť ponukový list (príloha č.1), výkaz výmer s uvedením ceny za zákazku (Príloha č. 3)
a čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2).
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a budú zo súťaže vylúčené!!
III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:

do 30.09.2019

III.5. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:

7 600,00

IV. Podmienky účast
IV.1. Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia :

Neuplatňuje sa

IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :

Neuplatňuje sa

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť :

Neuplatňuje sa

V. Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

Výzva na predkladanie ponúk
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V. 2. Spôsob hodnotenia :
2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade neplatteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná.
Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitost uvedené vo výzve.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.
VI. Spôsob vzniku záväzku
VI.1. Rámcová zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude fnancovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté.
Úhrada faktúr za dodávku tovaru bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov 3 x
mesačne s platnosťou do 30 dní odo dňa doručenia obstarávateľovi, alebo podľa dohody s úspešným
uchádzačom.
VII. Doplňujúce informácie
VII.1. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania,
ak cenové ponuky presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečované písomne t.j. e-mailom.
Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu alica.kolesar@gmail.com Cez uvedenú
adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi ( žiadost
o vysvetlenie informácia o vyhodnotení ponúk,... ).
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protstrany potvrdenie doručení každej emailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení bude považované za
preukázanie doručenia.

PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
riaditeľka n.o.
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