
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82,
010 01 Žilina

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

IČO 00162558

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Predmestská 82 010 01 Žilina 1, 01001 Žilina, SK

Kontaktná osoba Ing. Ľubomír Schvarc, +421 417 232 365, riaditel@spospredza.edu.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: od 1.11.2022 do 31.10.2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 11.10.2022 do 12:00

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

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9QUty2JRuC5k4gZ8Drt9LM
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.

 

Opis zákazky

Oblasť Potraviny a nápoje

Podoblasť Mäso a masové výrobky

Všeobecný opis zákazky

Výzva na predkladanie ponúk č. 6/2022 
V zákazke zadávanej v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, IČO: 00162558 , ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v
súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Dodávka mäsa, mäsových
výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina ". 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

Verejný obstarávateľ:   
ŠJ pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva  a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina                               
IČO : 162 558 
Kontaktné miesto : Predmestská 82, Žilina 
Štatutárny zástupca : Ing. Schvarc Ľubomír, riaditeľ školy 
Kontaktná osoba: Jurovatá Monika 
Telefón :  041/72 323 65 
Elektronická pošta: jurovata68 gmail.com 

1. Druh zákazky: 
Zákazka na dodávku potravín 

2. Názov zákazky: 
Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Predmestská 82, 010 01 Žilina 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9QUty2JRuC5k4gZ8Drt9LM


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: 
Hov.zadné Býk,b.k.K.Ú čerstvé slovenské    CPV 151 111 00-0 
Teľacie stehno vykostené čerstvé  KÚ, slov. 
Bravčové stehno b.k.KÚ, čerstvé slovenské  CPV 151 130 00-3 
Bravčové karé vykostené čerstvé slovenské 
Údená brav. krkovička bez kostí, slov.          CPV151 312 10-0 
Slanina údená bez kože                              CPV151 312 20-3P 
Párky jemné, podiel mäsa min.90%             CPV151 311 30-5 
Párkova klobása, podiel mäsa min. 72% 
Domáca klobása nepál., podiel mäsa 90% 
Bravčová šunka pod. mäsa 85% 
Kuracie stehná, vykostené, chladené, slov.   CPV151 121 00-7 
Kuracie prsia, chladené, slovenské 
Morčacie prsia, chladené, slovenské 
Kuracia pečeň chladená, slov. 

Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01
Žilina 

4. Opis zákazky: 
Predmetné špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu kal. roka doručiť každý deň do skladových priestorov
ŠJ vždy ráno do 6.30 hodiny. 
Objednávky hlási vedúca ŠJ každý deň vopred  telefonický do 15,00 hod. 
Percentuálny podiel mäsa v napr. šunka – 80%, párky 70% podiel mäsa. 
Dodané mäso a mäsové výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave /nezmrazené/ v prvotriednej kvalite , vyznačenej doby spotreby z
ktorej neuplynula viac ako 1/3 . 
Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a musí byť označený v súlade s platnou
legislatívou. 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:   
Verejný obstarávateĽ upozorňuje, že množstvá sú indikatívne - Veerejný obstarávateľ bude odoberať potraviny podľa svojích potrieb. 

6. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: 
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 11.10.2022 do 12,00hod. 
           
Trvanie zmluvy: 
Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania
finančného limitu v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 

7. Rozdelenie zákazky na časti: 
Nie 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

9. Vyhotovenie ponúk na základe: 
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1. 

10. Prílohy k výzve: 
Príloha č. 1: Kritérium na hodnotenie ponúk 
Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača 
Zmluva č. 10/2022 na dodávku -mäsa, mäsových  výrobkov a chladenej hydiny 

11. Výsledkom bude Zmluva č. 10/2022 na dodávku -mäsa, mäsových  výrobkov  a chladenej hydiny 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

12. Predpokladaná hodnota zákazky je predmetom tejto výzvy. 

13.Ekvivaletnosť: 
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk resp. v akejkoľvek prílohe výzvy uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom
zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky
ekvivalentnosti rozhoduje obstarávateľ.

Zmluvné podmienky

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 



• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

Vysvetľovanie : 
Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky  vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie
záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na
predkladanie ponúk. 

Konflikt záujmov : 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

Dôvernosť a ochrana osobných údajov :  
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov. 

Zákaz účasti vo VO: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Požadované doloženie nasledovných dokladov k cenovej ponuke: 
A - Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané ŠV a PS SR 

B - Čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku 

C - Kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín, alebo značky kvality SK 

D - Výpis z obchodného registra / Výpis zo živnostenského registra 
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 

E- Vyplnený nárh zmluvných podmienok - vzor dostupný v prílohe 

F -Vyplnená príloha č.1. - položky - Kritérium na hodnotenie ponúk 

G -Vyplnené vyhlásenie -  príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača

Položky zákazky



P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Špecifikácia - príloha č.1 položky s 10% DPH 1,0 celok

Príloha č. 1 - dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny 

Naceniť položky kde sa uplatňuje 10% DPH

2

Špecifikácia - príloha č. 1 položky s 20 % DPH 1,0 celok

Príloha č. 1 - dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny 

Naceniť položky kde sa uplatňuje 20% DPH

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Zmluva - dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ SOŠPaSnV.doc Návrh zmluvy 94 kB

Príloha č.2 Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ SOŠPaSnV.docx Zmluvné podmienky 17,6 kB

Príloha č. 1. Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a chladenej hydiny pre ŠJ SOŠPaSnV.xlsx Podrobný opis zákazky 12,0 kB


