
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Mrazené mäso a mäsové výrobky pre Hotelovú akadémiu, Hlinská
31, Žilina

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Hotelová Akadémia - Žilina

IČO 00158623

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlinská 31, 010 01 Žilina, SK

Kontaktná osoba Ing. Miroslava Kučerová, +421 417010423, ekonomka@hazilina.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: 7550,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie:

Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy,

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.10.2020 do 10:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqOW8Cnf0gwQ-93FgTOFsRk
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.

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

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: Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
IČO : 00158623
Kontaktné miesto : Hlinská 31, Žilina
Štatutárny zástupca : Ing. Milčevová Helena, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Barčiaková Cigániková Viera
Telefón : 041/7010424
Elektronická pošta: referent@hazilina.sk

1. Druh zákazky: 

Zákazka na dodávku potravín

2. Názov zákazky:

Dodávka mrazeného mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii, Hlinská 31, 010 01 Žilina a Pracovisko
odborného vyučovania pri ŽSK, Komenského 48, 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:
15896000-5 Hlboko mrazené výrobky 
15110000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 
60000000-8 Dopravné služby ( bez prepravy odpadu) 

Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Hlinská 31, 010 01 Žilina a Pracovisko odborného vyučovania pri
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ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina

4. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie mrazeného mäsa a mäsových výrobkov podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok
podľa aktuálnej potreby školskej jedálne a pracoviska odborného výcviku, so záväzkom predávajúceho, že všetky dodávané tovary
zodpovedajú požadovaným platným normám a sú označené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov,
týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách ,Potravinového
kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa, držiteľa platného certifikátu bezpečnosti potravín( IFS, BRC, ISO 14000 apod.) alebo Značky
kvality SK alebo podobnej značky.

Dovoz tovaru bude realizovaný priebežne podľa potreby. Objednávky hlási vedúca ŠJ a vedúci pracoviska OV podľa potreby deň vopred
telefonicky alebo mailom do 15,00 hod. Dodanie tovaru musí byť najneskôr do 8,00 hodiny a v prípade mimoriadnej potreby do dvoch hodín
od nahlásenia objednávky. 

Dodané mäso a mäsové výrobky musia byť v mrazenom stave v prvotriednej kvalite , s vyznačením doby spotreby, z ktorej neuplynula
viac ako 1/3 . 
Dodaný tovar musí byť v presne objednanom množstve.
Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a musí byť označený v súlade s platnou
legislatívou.

Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:

Vyplnenie Prílohy č. 1 - špecifikácia požadovaného tovaru-cenová ponuka 
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý sortiment predmetu zákazky. (Vyplní jednotlivé položky v tabuľke- cena bez DPH za jednotku,
cena s DPH za jednotku, cena spolu bez DPH za požadované množstvo, cena spolu s DPH za požadované množstvo ). V prípade,že
nebudú ocenené niektoré druhy požadovaných výrobkov, nebude takáto ponuka uchádzača akceptovaná, ani hodnotená. Uchádzač bude
oceňovať jednotkovú cenu tovaru priamo v tabuľke Príloha č. 1.

Prílohy č.2 - Čestné vyhlásenie uchádzača.

Uchádzač predloží obstarávateľovi:
a) Rozhodnutie o schválení prevádzkarne vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR 
b) Doklad o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi : HACCP Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov
vo výrobe.
c) Úradný záznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu
potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu s
dopravcom, uchádzač predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú
spôsobilé na prepravu predmetu zákazky.
d) Certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000: 2019-05 (STN EN ISO 22000 „Systémy manažérstva bezpečnosti potravín“). Možné varianty
certifikátov: IFS / BRC / ISO 9001 / ISO 22000/ FSSC 22000 / GLOBAL GAP.

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.(Požadované tlačivá
budú priložené v kópiách. Po uzatvorení Zmluvy o dodávke tovaru - príloha č. 3 predloží dodávateľ originály k nahliadnutiu a overeniu).

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 7.550,00 € bez DPH

6. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky:

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 15.10.2020 do 10,00hod - elektronicky cez systém TENDERnet.

7. Trvanie zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania
finančného limitu uvedeného v EUR bez DPH v zmluve, 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 Mrazené mäso a mäsové výrobky

15. Výsledkom bude Zmluva na Mrazené 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
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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 bude do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na tovar 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 do 15.10.2020 do 10,00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 16.10.2020
do 13:00 hod.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
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 Príloha č. 1 - Kritérium na hodnotenie ponúk - mrazené mäso 2020.xlsx 1,000 celok

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Kritérium na hodnotenie ponúk - mrazené mäso 2020.xlsx Opis zákazky 5.10.2020 12,7 kB

Vyhlásenie uchádzača.docx Iné 5.10.2020 16,3 kB

Zmluva na dodávku mrazeného mäsa 2020.doc Návrh zmluvy 5.10.2020 126 kB
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