Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský
Hrádok, Pod Lipami 105/16, 033 01, Liptovský Hrádok, IČO:
00647764

Bidfood Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71, 915 01
Nové Mesto nad Váhom
vo@bidfood.sk
Váš list
číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

sp.

Ľubica Vajsová
044/5586121

/2018

Domov sociálnych služieb a špecializované
zariadenie Liptovský Hrádok
28.12.2018

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka trvanlivých potravín pre DSSa ŠZ Pod Lipami
105/16 Liptovský Hrádok“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Domov sociálnych služieb a špecializované
zariadenie Liptovský Hrádok

Ulica:

Pod Lipami 105/16, 033 01, Liptovský Hrádok

IČO:

00647764

Kontaktná
osoba:

Ľubica Vajsová

E-mail:

dsslm@vuczilina.sk

Tel.:

044/5586121

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup trvanlivých potravín. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar
na miesto dodania a to DSS a ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský hrádok a prevádzku Smrečany č.52
podľa aktuálnej poteby kuchyne výberom tovaru z predmetu zákazky v predpokladaných termínoch
dodávok do 24 hodín od zaslania objednávky. Za doručenie objednávky sa považuje odoslanie a
doručenie objednávky e-mailom, telefonicky, osobne alebo faxom. Predpokladaný termín dodávok
potravín pre DSS a ŠZ Liptovský Hrádok a Smrečany č.52 bude 1xtýždenne v utorok v čase od 8,00

hod. do 12,00 hod.
Cena bude zadaná v tabuľke ako jednotková cena v EUR bez DPH aj EUR s DPH za každý
požadovaný tovar/sortiment. Cena bude vyjadrená ako číslo bez medzier, oddeľovacích znakov,
bodiek, okrem desatinného miesta oddeleného čiarkou. Cena bude zohľadňovať náklady vrátane
dopravy na miesto plnenia, vrátane vyloženia tovaru .
Preprava predmetu zákazky musí byť zabezpečovaná vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu
predmetu zmluvy.
Obaly musia byť v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v
znení neskorších predpisov označené v štátnom jazyku údajmi: názov výrobku, obchodné meno
výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku.
Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady akosti tovaru u dodávateľa najneskôr do 3 pracovných
dní po dodaní tovaru. Vadný tovar dodávateľ vymení v dodatočnej lehote dohodnutej s
objednávateľom. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní od uplatnenia nárokov z vád
tovaru. Náklady na dopravu súvisiacu s reklamovaním tovaru znáša dodávateľ v plnom rozsahu
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok, a to je dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Rámcová dohoda za uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov. Návrh rámcovej dohody je
uvedený v prílohe tejto výzvy.
Typ zákazky: Potraviny
CPV:

03142500-3 Vajcia
15400000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky

3. Podmienky účasti:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky bude priložený v pdf forme
doklad o oprávnení v danej činnosti podnikať / výpis z obchodného registra/. Uchádzač do ponuky
vloží cenu v EUR s DPH. Cena bude včetne dopravy na miesto určenia. Kupujúci kladie dôraz na
čerstvosť a kvalitu výrobkov, dodávateľ nebude dodávky tovaru limitovať množstvom, taktiež
zodpovedá za kvalitu dodávaných výrobkov. V prípade uplatnenie dvoch reklamácií zo strany
odberateľa, tento bude mať možnosť odstúpenia od zmluvy. Predpokladaná hodnota zákazky je 22
927 EUR bez DPH.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Uchádzač vloží vyplnenú prílohu „ Dodávka trvanlivých potravín“. Uchádzač bude oceňovať
jednotkovú cenu tovaru zákazky v predloženej tabuľke, ktorá sa nachádza v prílohe tejto výzvy.
Uchádzač ocení všetky položky predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky
predmetu zákazky uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky, nebude jeho ponuka akceptovaná a
bude vylúčená. Uchádzač bude vkladať svoju cenu ako jednotkovú cenu za jednotlivé položky, ako
cenu v EUR s DPH /bez medzier a interpunkčných znamienok okrem desatinného miesta oddeleného
bodkou./ Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania. Verejný
obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania

podmienok uvedených vo výzve, alebo úpravu jednotkových cien o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že
navrhované jednotkové ceny boli vyjadrené v EUR bez DPH. Upozorňujeme uchádzačov, aby
oceňovali uvedené jednotky / ks, kg / pri jednotlivých položkách. Ak úspešný uchádzač zo závažných
dôvodov nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v elektronickom
vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom t.j. s druhým v poradí. Komunikácia resp.
vysvetľovanie bude prebiehať priamo v systéme v zákazke s názvom „ Dodávka trvanlivých potravín
pre DSS a ŠZ Liptovský Hrádok“.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 22 927 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 11.01.2019 , 14:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Dodávka trvanlivých potravín pre DSSa ŠZ Pod Lipami 105/16 Liptovský Hrádok“.
Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. V elektronickom systéme
vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve. Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Pod Lipami 105/16
Liptovský Hrádok a prevádzka Smrečany č.52.

11. Obsah ponuky
12. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Ľubica Vajsová

Ľubica Vajsová
044/5586121
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, hospodár

