
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.14344

Názov zákazky: Dodávka základných potravín pre ŠJ

Interné číslo zákazky: 5/2023

Zverejnená: 17.1.2023 15:23

Ukončená: 25.1.2023 12:39

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 22877,27 € bez DPH (určená z ponúk podľa §6 zákona 343/2015 Z.z)

Predpokl. obdobie
realizácie: od 15.02.2023 do 14.02.2024 - 12 mesiacov

Lehota na predkladanie
ponúk: do 25.1.2023 12:00

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

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

Zadávateľ

Firma Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

IČO / DIČ / IČDPH: 00162558 / 2020670212 / neplatca DPH

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

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

Opis

Oblasť Potraviny a nápoje

Podoblasť Hrubý tovar

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky : 
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na
predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy. 

2. Druh potravín, ktorý sa obstaráva : 
Hrubý tovar  

3. CPV kód : 
150 00000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  

4. Postup verejného obstarávateľa : 
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky : 
Predmestská 82, 010 01 Žilina 

6. Termín dodania predmetu zákazky : 
15. 02. 2023 - 14. 02. 2024 - 12 mesiacov . 

Špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu kal. roka doručiť najmenej 3x do týždňa do skladových priestorov
ŠJ .Objednávky hlási vedúca ŠJ deň vopred  telefonický do 15,00 hod. Dodané potraviny musia byť  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. 

Požadované doloženie nasledovných dokladov: 
- Bezpečnosť potravín musí byť dodržaný teplotný reťazec pri dodávkach do kuchýň spoločného stravovania, 
- Preukázať sa certifikátom systému manažérstva bezpečnosti potravín v oblasti „Skladovania a distribúcie potravinárskych výrobkov“
napr. podľa ISO 22000, IFS, BRC, FSSC22000.... 
- Preukázať, že preprava tovaru zodpovedá európskym normám a Potravinovému kódexu, 
- VO požaduje finančne nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových zariadení, 
- Záujemca by mal mať k dispozícii systém objednávania tovaru mailom/ telefonicky/ 
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7. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky : 
 - Predpokladané množstvá tovaru sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a
predpokladanej spotreby na obdobie 12 mesiacov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa
aktuálnych potrieb. 
 - Dodávaný tovar vrátane jeho prepravy musí spĺňať jednotlivé ustanovenia zákona NR SR č. 152/1995 Z.z o potravinách. 
 - Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Špecifikácií zákazky alebo iný
druh tovaru na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy alebo v prípade potreby v súlade s §18 ods. 1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní. 
 - Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru, ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa
nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody. 
 - Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia, či
dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa požadované parametre. V prípade ak uchádzač poruší zásadu kvality dodaného tovaru,
verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy. 
 - Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného
tovaru do skladu na miesto dodania. Dodávka potravín sa požaduje nasledovným spôsobom : 3 x do týždňa. 
 - Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované
miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa osôb. 
 - Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve
alebo v návrhu RD, alebo úpravu jednotkovej ceny o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná jednotková cena bola vyjadrená v EUR bez
DPH. Upozorňujeme uchádzačov, aby oceňovali uvedenú jednotku ( L, ks, balenia ) pri predmete zákazky. 

8. Lehota viazanosti ponúk : 
14. 02. 2024 - 12 mesiacov 

9. Ekvivalentnosť : 
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy
pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet
alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk.  Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok. 

10. Spôsob predloženia ponuky : 
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. 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

12. Možnosť delenia predmetu zákazky : 
Nie 

13. Variantné riešenie : 
Neumožňuje sa.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
 - Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše Zmluvu na obdobie 12 mesiacov, tovar bude objednávať na základe pravidelných
čiastkových objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. 
 - Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného
tovaru do skladu na miesto dodania. 
 - Návrh zmluvy je dostupný v prílohe. 

2. Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Cenu čiastkových objednávok uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa čiastkovej objednávky a špecifikáciu
fakturovanej sumy. 
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR s DPH. 

4. 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. 
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- 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

1. Vysvetľovanie : 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak
zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 
Obsah ponuky: 
1. Kritérium na hodnotenie ponúk 
2. Čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom (ČV je dostupné v prílohe) 
3. Návrh Zmluvy č. 2/2022 - vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom 

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 
1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. 

2. Vyhodnotenie ponúk 
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

Špecifikácie - príloha č. 1 položky s 10 % DPH 1,0 celok 1452,55 € 1524,60 €
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1

Príloha č. 1 - Kritérium na hodnotenie ponúk - Dodávka základných potravín pre ŠJ

2
Špecifikácia - príloha č. 1 položky s 20 % DPH 1,0 celok 24129,49 € 27666,76 €

Príloha č. 1 - Kritérium na hodnotenie ponúk - Dodávka základných potravín pre ŠJ

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

inmedia@inmedia.sk 17.1.2023

marketing@chrien.sk 17.1.2023

miklos@kassoria.sk 17.1.2023

obchod@gobo.sk 17.1.2023

vo@bidfood.sk 17.1.2023

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 25.1.2023 10:32 25582,04 s DPH

Nordfood s.r.o. 45702861 25.1.2023 11:23 29191,36 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 25582,04 s DPH

2. Nordfood s.r.o. 45702861 29191,36 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: INMEDIA, spol. s r. o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36019208 / 2020066829 / SK2020066829

Sídlo: Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK

Kontakt: Mgr. Lucia Krihová (+421915465322 - inmedia@inmedia.sk)

Cena ponuky: 25582,04 € s DPH   Úspora: 12,4 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Špecifikácie - príloha č. 1 položky s 10 % DPH celok 1,0 1452,55  1452,55

2 Špecifikácia - príloha č. 1 položky s 20 % DPH celok 1,0 24129,49  24129,49

Cena spolu:   25582,04 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum:

Pečiatka:
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