Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu
zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková
Adresa organizácie: Rozbehy 74, 906 33 Cerová
Štatutárny zástupca: Mgr. Marianna Škápiková, riaditeľka
Kontaktná osoba: Bc. Kristínka Semelbauerová, e-mail: kristinka.semelbauerova@zupa-tt.sk
Tel: 034/6583427
2. Predmet zákazky:
Dodávka hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov.
3. Kód CPV:
15111100-0, 15113000-3, 15130000-8 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky
4. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
- Miesto dodania predmetu zákazky: DSS Bojková Rozbehy 74, 906 33 Cerová
- Termín dodania predmetu zákazky: od 1.1.2023
- Spôsob dodania predmetu zákazky: tovar dodávaný počas trvania uzavretej kúpnej zmluvy
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 500, - Eur bez DPH
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa v kuchynskej úprave
a mäsových výrobkov na základe objednávok podľa potreby stravovania v jedálni DSS
Bojková. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto
dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá
jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami (vrátane príbuzného
sortimentu v menších množstvách). Dodávky tovaru budú uskutočňované 1 x týždenne.
Objednávka bude zadaná kupujúcim telefonicky, alebo emailom. Predmet zákazky musí byť
dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym
a hygienickým normám, tovar bude spĺňať požiadavky zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje tovar I. akosti a žiada dodávaný
tovar prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu
uvedeného tovaru.
7. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.
8. Podmienky na otváranie ponúk:
Dátum a čas: 1.12.2022, 14:20 hod.
Miesto: Otváranie ponúk v systéme EVO.
9. Lehota viazanosti ponuky: od 1.1. 2023 do 31.12. 2023
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky - Stačí informatívny výpis
z
registrov získaný elektronicky alebo neoverená kópia.
Zaslať vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy.
(Príloha č. 3)

11. Pokyny na zostavenie ponuky:
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom
jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena
maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú
na predmet zákazky vyjadrenú v mene Euro nasledovne :
- cena bez DPH,
- cena spolu s DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Cenová
ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača,
opatrená odtlačkom pečiatky a dátumom vyhotovenia.
11. Pokyny na obsah ponuky:
-

-

Návrh uchádzača na plnenie stanoveného kritéria - samostatný list, na ktorom je
uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača. Je Prílohou č. 2
tejto výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej
ponuke.
Tabuľka sortimentu (je prílohou č. 1 tejto výzvy).
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 3 tejto výzvy

12. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet obstarávania v EUR s DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu
s DPH za poskytnutie predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.
13. Podmienky financovania zákazky:
Bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry vystavenej dodávateľom so splatnosťou
30 dní.
11. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa dňa 1. 12. 2022 na adrese DSS
pre dospelých Bojková prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ zostaví na základe
predložených ponúk poradie uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena a preferencie
uchádzača.
13. Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy. Úspešný
uchádzač k zmluve doloží overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať. Ak úspešný uchádzač
odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako ďalší v poradí.
Zmluva sa uzatvorí na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.
14. Ďalšie informácie:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude
nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.

15. Ochrana osobných údajov
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracované a
chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých záznamov.
V Bojkovej, 22. 11. 2022

..........................................
Mgr. Marianna Škápiková
riaditeľka

