Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
PRIESKUM TRHU
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania
1
1.1

1.2

2
2.1

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Správa školských zariadení Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.ssz.snv.sk
Zastúpená: Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka SŠZ
IČO:
35546611
DIČ:
2021690473
Kontaktná osoba obstarávateľa:
Meno:
Ing. Markéta Ďuríková – riaditeľka SŠZ
Adresa:
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel:
+42153/4152 425
E-mail:
marketa.durikova@mestosnv.sk
Názov zákazky: „Dodávka potravín s predĺženou trvanlivosťou“.
Druh zákazky: Dodanie tovaru, ktorým sú potraviny:
a) cestoviny
b) cukry, med
c) koreniny a chuťové prísady
d) cereálie , keksy, cukrovinky
e) suché strukoviny
f) ryža, krúpy, ovsené vločky, pohanka
g) múky, krupica, pudingový prášok, škroby
h) džemy, lekváre, marmelády, pretlaky, kompóty
i) koncentrované šťavy, minerálne vody, džúsy
j) Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina
k) Konzervované ovocie
l) Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

CPV 15850000-1
CPV 15830000-5
CPV 15870000-7
CPV 15842300-5
CPV 03212210-5
CPV 15614000-5
CPV 15612000-1
CPV 15332200-6
CPV 15321800-2
CPV 15331400-1
CPV 15332400-8
CPV 15400000-2

Tovar podľa uvedenej špecifikácie (príloha č.1) musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu roka
doručiť podľa objednávok vedúcich školských jedální uvedených v prílohe č. 2.
2.2

Miesto dodania predmetu zákazky: Školské jedálne pri MŠ podľa prílohy 1.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Cestoviny
Cukry, med
Koreniny a chuťové prísady
Cereálie , keksy, cukrovinky
Suché strukoviny
Ryža, krúpy, ovsené vločky, pohanka
Múky, krupica, pudingový prášok, škroby
Džemy, lekváre, marmelády, pretlaky, kompóty
Koncentrované šťavy, minerálne vody, džúsy

CPV 15850000-1
CPV 15830000-5
CPV 15870000-7
CPV 15842300-5
CPV 03212210-5
CPV 15614000-5
CPV 15612000-1
CPV 15332200-6
CPV 15321800-2
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Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina
Konzervované ovocie
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

CPV 15331400-1
CPV 15332400-8
CPV 15400000-2

2.3

Rozdelenie zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet
zákazky.

2.4

Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka potravín s predlženou
trvanlivosťou pre ŠJ pri MŠ. Pokiaľ si uchádzač plánuje uplatniť vedľajšie rozpočtové náklady
je potrebné, aby ich zahrnul do ceny zákazky. Vaša cenová ponuka bude slúžiť ako
ponuka pre verejné obstarávanie.

3

Stanovanie postupu zadávania zákazky:
Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup
zadávania zákazky podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania č. 01/2017.

4

Predpokladaná hodnota zákazky: najviac (maximálne) max. 36 896,-- EUR bez DPH.

5
5.1

Mena a ceny uvedené v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
vedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné
miesta.

5.2

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a
spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľné a jasné.

5.3

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov ( ďalej len
„zdaniteľná osoba"), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,
 sadzba DPH v %,
 výška DPH v EUR,
 navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH.

5.4

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

5.5

Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, t. j. sumár
všetkých položiek, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom.

6

Podmienky účasti uchádzačov:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona. Jej splnenie uchádzač alebo
každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.

6.1

6.2
6.3

Doklady: Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku
s dokladmi v nasledovnej skladbe:
Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov. adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho
podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
(názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo.
číslo faxu. internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí v zozname
hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Zároveň uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.
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6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
Čestné vyhlásenie uchádzača. že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá
evidované daňové nedoplatky.
Doložiť u konzervárských výrobkov:
 kópie udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atd'.)
alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu
kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,
 bez pridaných konzervantov, syntetických sladidiel (okrem dietetických potravín), farbív
a dochucovadiel,
 vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare
neuplynulo viac ako 1/3.
Návrh ceny v Eur podľa bodu 5,
Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 3),
Návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

7

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 %
je konečná navrhovaná cena vrátane DPH/celkom v EUR za dodanie celého predmetu
zákazky.

8
8.1

Lehota viazanosti ponuky:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31. 01. 2019.
V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzatvorením
zmluvy podľa § 169 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstávaní, ktorou môže dôjsť
k pozastaveniu konania verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neuzavrieť zmluvu/ objednávku v lehote viazanosti ponuky. V tomto prípade verejný
obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

8.2

8.3
9

Elektronická aukcia: nepoužije sa

10

Označenie obálky ponuky:
Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej neprehliadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky
musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený / zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu
a označený požadovanými údajmi podľa bodu 10.1.
10.1. Na obálke /obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
10.1.1. Adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podľa bodu 12.2. (na obálku uviesť: Správa
školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves),
10.1.2 Identifikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania),
10.1.3 Označenie obálky/obalu: „Verejná súťaž – neotvárať!“
10.1.4 Označenie heslom verejnej súťaže: „Dodávka potravín s predĺženou trvanlivosťou“.

11

Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

12
12.1
12.2

Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota: do 20. 12. 2018 do 10,00 hod.
Miesto: Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu: Správa školských
zariadení, Štefánikovo námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves
Pri osobnom doručení na adresu:
Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1 (3. Poschodie č. dverí 411 alebo 413),
v pracovných dňoch: stránkové hodiny: 7,30 - 11,30, 12,30 – 14,00 hod.
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12.3
12.4
13
14
14.1
14.2

Forma: Celá ponuka sa predkladá spolu v jednej obálke/obale
Obsah: doklady podľa bodu 6. Výzvy a zároveň Príloha č. 1 – Stanovenie obstarávania –
sumár za ŠJ a .
Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie
Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky:
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 12.1. výzvy.
Doplnenie, zmenu alebo späťvziate ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu podľa bodu 12.1. výzvy. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné
doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 12. 1. a na adresu podľa bodu 12. 2.
výzvy.

15

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 20. 12. 2018 o 13,15 hod.

16

Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho
ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.

17

Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Verejný obstarávateľ uzavrie verejnú zmluvu na uskutočnenie dodania tovaru, ktorým sú
potraviny – Zmluvu o dielo, resp. vystaví objednávku, s úspešným uchádzačom v lehote
viazanosti ponúk.

18
18.1

Trvanie:
Trvanie zmluvy:

19
19.1

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky s nasledovných
dôvodov:
19.1.1 Nebude predložená ani jedna ponuka,
19.1.2 Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
19.1.3.Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo
výzve na predloženie cenovej ponuky.
19.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

20
20.1
20.1.1
20.1.2

Doplňujúce informácie:
Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytujú preddavky (zálohy).
Faktúra musí spĺňať' náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav.

od 01.01.2019 do 31. 12. 2019

V Spišskej Novej Vsi 13.12.2018

Ing. Markéta Ďuríková
riaditeľka
Prílohy:
Príloha č. 1 – Stanovenie predmetu obstarávania - sumár za ŠJ
Príloha č. 2 – Zoznam prevádzok ŠJ pri MŠ
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 – Návrh Rámcovej dohody
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