Zariadenie pre seniorov a DSS Liptovské Sliače, Záhumnie 220/90
034 84 Liptovské Sliače
VÝZVA
Zákazka na predloženie ponuky do limitov uvedených v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
na dodanie tovaru – pekárenské výrobky pre ZpS a DSS Liptovské Sliače.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
IČO: 37976044
Sídlo: Záhumnie 220/90, 034 84 Liptovské Sliače
Zastúpený: Mgr. Emília Mušutová, riaditeľka ZpS a DSS Liptovské Sliače
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8329510002/5600
IBAN: SK8556000000008329510002
Telefón: 044/4372650, 0915 851 709
Kontaktná osoba obstarávateľ určená pre styk s uchádzačmi:
referent stravovacej prevádzky - Denisa Čajková
Telefón: 044/4372 648
Fax: 044/4372 649
e-mail: kuchyna@ddsliace.sk
2. Typ zmluvy: Rámcová zmluva
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Zariadenie pre seniorov a DSS Liptovské Sliače, Záhumnie 220/90,
Liptovské Sliače
4. Slovník spoločného obstarávania
15811100-7 Chlieb
15811200-8 Rožky
15812100-4 Pečivo
5. Podrobný opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečenie dodávok
potravín – chlieb, rožky, pečivo, na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzky
stravovacieho zariadenia: Zariadenia pre seniorov a DSS Liptovské Sliače. Súčasťou predmetu zákazky sú
súvislé služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vynaložením dodávaného tovaru do
skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými
objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách).
Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a v kvalite zodpovedajúcim platným právnym predpisom,
veterinárnym a hygienickým normám, tovar bude spĺňať požiadavky zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov.
V období realizácie budú dodané výrobky s rovnakými alebo lepšími parametrami ako sú stanovené v
špecifikácii, pri dodržaní stanovenej ceny určenej v cenovej ponuke a v zmluve.
6. Predpokladaná hodnota zákazky je cca 1700,00€ bez DPH.
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie - iba na celý predmet zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa.
9. Trvanie zmluvy a lehota na dodanie tovaru: Čas plnenia dodávky predmetu zákazky je 12 mesiacov od
účinnosti rámcovej zmluvy. Dodanie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe čiastkových
objednávok podľa skutočných potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa.
Dodávka 7x za týždeň aj v sobotu aj v nedeľu aj počas štátnych sviatkov najneskôr do 6,00 hod.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predávajúcemu sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať z prevádzkových
prostriedkov zariadenia. Úhrady sa budú vykonávať na základe faktúr vystavených podľa objednávok
a skutočne dodaného množstva tovaru formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr. Splatnosť
takto vystavených faktúr je minimálne 21 dní odo dňa jej doručenia.
11. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
12. Jazyk ponuky: Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v slovenskom jazyku.
13. Dorozumievanie a vysvetľovanie: Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom,
a uchádzačom sa uskutoční písomnou formou.
14. Obhliadka miesta poskytovania služieb: nevyžaduje sa.
15. Predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.
Uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke, kde obálka musí obsahovať:
a) adresu obstarávateľskej organizácie uvedenej vo výzve
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b) názov a obchodné meno a adresa uchádzača
c) označenie „Prieskum trhu - pekárenské výrobky pre ZpS a DSS“- Neotvárať
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: ZpS a DSS Liptovské Sliače, Záhumnie 220/90,
034 84 Liptovské Sliače
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.03.2019 do 15°° hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
16. Podmienky účasti uchádzačov:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) Každý uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky, ktorý preukazuje aktuálnym
výpisom s obchodného registra alebo živnostenského registra.
b) dodržať predmet zákazky podľa bodu č. 5. Výzvy
c) návrh uchádzača – cenová ponuka (pozri príloha č. 1)
d) potvrdenie vydané príslušným úradom, že uchádzač má motorové vozidlo spôsobilé na prepravu
predmetu zákazky (úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace – úspešný).
e) čestné prehlásenie, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve a čestné
vyhlásenie, že údaje v ponuke sú pravdivé.
f) čestné vyhlásenie,, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní
g) čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú činnosť a že nie je v likvidácii, nie je dlžníkom v sociálnej,
alebo zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne žiadne skutočnosti, ktoré by bránili
dodaniu predmetu zákazky.
h) referencie za posledný kalendárny rok,
i) na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorého verejný
obstarávateľ výzve na rokovanie o zmluvných podmienkach , o doplnenie potrebnej dokumentácie.
17. Spôsob určenia ceny:
Cena predmetu zákazky vrátane súvisiacich služieb (doprava a zloženie tovaru) bude stanovená v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.Z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uvádzať podľa príslušnosti na mernú
jednotku (kg, l, ks). K cenám uchádzač nebude požadovať žiadne iné príplatky.
Cenová ponuka musí obsahovať na každú požadovanú položku jednotkovú cenu a cenu za požadované
množstvo (podľa prílohy č.1). Celková cena zákazky bude pozostávať: Súčet jednotkových cien, DPH, Cena
celkom vrátane DPH predmetu zákazky.
18. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.03. 2019 o 13,00 hod.
Výsledok hodnotenia obstarávateľ oznámi uchádzačom.
19. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
1) najnižšia ponuková – zmluvná cena v € vrátane DPH za dodaný tovar vrátane súvisiacich služieb
(doprava a zloženie tovaru) počas trvania zmluvy.
Tabuľka je zverejnená v profile verejného obstarávateľa Office Excel na www. ddlsliace. sk.
20. Lehota viazanosti – 12 mesiacov od podpísania zmluvy.
21. Doplňujúce informácie:
- Verejný obstarávateľ(kupujúci) si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup verejného obstarávania na
predmet zákazky, ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie
vyhlásené, alebo ak predložené ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, napríklad, ak nebudú
zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa určeným v súťažných podkladoch.
- Kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade ak úspešný uchádzač nebude schopný dodať požadovaný tovar
osloviť za účelom jeho zabezpečenia i uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Obdobne si
kupujúci vyhradzuje právo, nakúpiť za akciové ceny, tovar i od iného dodávateľa avšak len v tom
prípade, že úspešný uchádzač nebude schopný dodať predmetný tovar v akciových cenách vyskytnutých
sa na trhu v tom ktorom období.
- Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť, resp. upraviť sortiment predmetu zákazky podľa konkrétnych
požiadaviek objednávateľa.
V Liptovských Sliačoch dňa

06.03.2019
...................................................................
Mgr. Emília Mušutová, riaditeľka
ZpS a DSS Liptovské Sliače
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