Zariadenie pre seniorov
J. Okáľa 773/6, 971 01 Prievidza

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Prieskum trhu
Predmet zákazky:

„Potraviny – dodávka mäsa“
Postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zákazka v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
________________________________________________________________________________________________

A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Zariadenie pre seniorov Prievidza
IČO: 00648698
Sídlo: J. Okáľa 773/6, 971 01 Prievidza
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba pre predmet obstarávania: Ing. Branislav Magdolen
Telefón: 046/5199315
E-mail: tel:, zps@mail.telekom.sk
Internetová stránka: www.zps-prievidza.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov: „Potraviny – dodávka mäsa“
Opis zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet: predmetom zákazky je dodávka mäsa
v kvalite podľa platných noriem. Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady
a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky.
P. č.

Názor tovaru, veľkosť balenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bravčová krkovička bez kosti
Bravčové zadné stehno
Bravčové karé bez kosti
Bravčové predné plece
Bravčová pečeň
Hovädzie predné – krk
Hovädzie zadné - stehno

Merná
jednotka
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

požadovaný
počet ks
300
600
1200
2000
100
2400
370

3. Komplexnosť dodávky
3.1 Uchádzač predloží ponuku na požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky
4.

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa, zálohy sa neposkytujú. Predpokladaná cena predmetu obstarávania je 39.500€ s DPH

5. Miesto a termín plnenia
5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: : Zariadenie pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6, Prievidza
5.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: od 01. 07. 2016 – do 30.06. 2017
6. Druh zákazky
6.1 Typ zmluvy: zákazka na dodanie tovaru – kúpa včítane dovozu a vyloženia na miesto určenia.
Výsledok postupu verejného obstarávania zadanie zákazky. Realizácia dodávok bude podľa potreby
verejného obsatrávateľa a v zmysle jednotlivých objednávok.
6.2 Obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú neregulárne alebo
inak neprijateľné, alebo ak budú nad rámec finančných možností verejného obstarávateľa alebo
nebude vyhovovať požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky.
7.
7.1

Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 30. 06. 2016.

8.

Obsah ponuky

8.1

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
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poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu
Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo
sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií.
Čestné prehlásenie uchádzača že nemá dlhy voči mestu ani mestským organizáciám zriadené
mestom Prievidza Vybraný uchádzač nesmie mať voči mestu alebo ním zriadeným mestským
organizáciám žiadne dlhy (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na
nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). Uvedené skutočnosti uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením.
Návrh kúpnej zmluvy.
Doklady a čestné prehlásenia podľa časti B. bod 4.






9.

Mena a ceny uvádzané v ponuke

9.1

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
9.3.1
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
9.3.2
sadzba DPH a výška DPH,
9.3.3
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Kritérium na vyhodnotenie bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania, uvedené podľa tabuľky.
Najnižšia cena predmetu obstarávania umiestnená na prvom poradí a ďalšie ponuky v poradí podľa
výšky cenovej ponuky za predmet obstarávania. Ponuka musí splniť všetky požadované časti cenovej
ponuky.

9.2
9.3

9.4

9.5

Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky:
P. č.

Merná
jednotka

požadovaný počet ks

kg

300

kg

600

3.

Bravčové stehno
Bravčové karé bez
kosti

kg

1200

4.

Bravčové predné plece

kg

2000

5.

Bravčová pečeň

kg

100

6.

Hovädzie predné – krk
Hovädzie zadné stehno

kg

2400

kg

370

1.
2.

7.

Názor tovaru, veľkosť balenia

Bravčová krkovička
bez kosti

CENA v €
za mj.
za mj. s
bez DPH
DPH

za pož.
za pož.
počet ks počet ks s
bez DPH
DPH

CENA CELKOM

9.6
9.7

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu.
Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je
súčasťou tejto časti súťažných podkladov.
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10. Označenie obalov ponúk
10.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
10.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
10.2.1 adresu sídla verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch,
10.2.2 adresu uchádzača,
10.2.3 označenie „zákazka podľa 343/2015 Z.z. - neotvárať“,
10.2.4 označenie heslom zákazky: „Potraviny – dodávka mäsa“
11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
11.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Zariadenie pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
11.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie
dňa 7.6.2016 o 10:00 hod.
11.3 Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
12. Preskúmanie ponúk
12.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti
a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných podkladoch.
12.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
13. Vyhodnotenie ponúk
13.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk a to určeným
spôsobom.
13.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia sú nasledovné:
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH a aj vrátane DPH - podľa súťažných podkladov
 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky predmetu
zákazky
 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu
zákazky, vyjadrených v eurách vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky, najnižšiu cenu
pri dodržaní požadovaných kvalitatívnych parametrov.
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
14.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a s následným uzavretím
zmluvného vzťahu.
15. Uzavretie zmluvy
15.1 S úspešným uchádzačom bude zmluvný vzťah uzavretý v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr do
30.06.2016.
15.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom obstarávania je dodávka mäsa, vrátane dopravy a vyloženia do skladových priestorov verejného
obstarávateľa.
Konkretizácia predmetu obstarávania
Opis parametrov predmetu zákazky:
1. Predmetom obstarávania je dodanie potravín – mäsa pre verejného obstarávateľa, vrátane jeho dopravy
a vyloženia do skladových priestorov. Dodanie tovaru bude priebežne počas trvania zmluvy, podľa
potreby, na základe objednávok verejného obstarávateľa, pričom je dodávateľ povinný dodávať
objednaný predmet zákazky vždy v stanovený čas, v stanovenom množstve, stave a kvalite, za
podmienky dodržania všetkých hygienických zásad a predpisov na prepravu, skladovanie, ako aj na
samotnú manipuláciu. Obstarávateľ bude požadovať dodržanie doby minimálnej trvanlivosti
v dostatočnej záručnej lehote.
Požadovaná kvalita:
Bravčové mäso:
 bledoružová farba
 kuchynsky upravené
 mäso z mladších kusov
Hovädzie mäso
 Svetločervená až tmavočervená farba, bez krvných zrazenín
 Kuchynsky upravené
 Mäso z mladších kusov dobytka
 Veková kategória hovädzieho mäsa – len mladý býk a mladá jalovica vo veku max. 24 mesiacov
 Obsah tuku 5,7-6,2%
 Deklarovať vystopovateľnosť mäsa – referenčné číslo pri dodávke tovaru
Druh tovaru a celkové množstvo je uvedené v tabuľke:
P. č. Názor tovaru, veľkosť balenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

Bravčová krkovička bez kosti
Bravčové stehno
Bravčové karé bez kosti
Bravčové predné plece
Bravčová pečeň
Hovädzie predné – krk
Hovädzie zadné - stehno

Merná
jednotka
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

požadovaný
počet ks
300
600
1200
2000
100
2400
370

Minimálne požiadavky pri dodaní predmetu zákazky:
- uvedené položky budú dodávané čerstvé a v chladenom stave (teplota mäsa pri preberaní max. do
7°C)
- pri každej, a to aj drobnej, dodávanej položke: uviesť označenie výrobcu, pôvod a vek zvieraťa,
zaznačená gramáž na obale a dátum trvanlivosti, ktorý bude v dostatočnej záručnej lehote
- dodávateľ je pri dodávke povinný dodržať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie
a manipuláciu s predmetom zákazky
- preprava a dovoz tovaru – potravín musí zodpovedať hygienickým predpisom a prepravca musí mať
oprávnenie vykonávať takúto činnosť
- dodržovanie základných a špecifických noriem ako aj uplatňovanie zásad HACCP
- schopnosť zabezpečiť dodávku do 24 h. od objednania, tzn. najneskôr do 8.00h. nasledujúceho dňa,
v prípade potreby aj v kratšom čase
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- dodávateľ musí byť schopný operatívne reagovať na aktuálne požiadavky odberateľa
- dodanie požadovaných položiek je najmenej 1-krát denne za kalendáry týždeň (v prípade potreby aj
viac krát za deň)
- hmotnosť dodávky tovaru aj v minimálnom množstve podľa potreby
- aby čerstvý tovar v okamihu jeho dodania obstarávateľovi spĺňal všetky podmienky dodania podľa
HACCP
- pri každej a to aj drobnej dodávanej položke označenie výrobcu (resp. krajinu pôvodu)
- aby mäso nejavilo zmyslové zmeny – zápach, neprirodzená farba, krvavé zrazeniny, a pod.
- v prípade reklamácie dodaného tovaru žiadame dodať nový tovar max. do 30 min.
- pri hovädzom mäse je potrebné pri každej dodávke preukázať doklad, ktorý obsahuje referenčné
číslo, zabitie v, delenie v, pôvod a vek zvieraťa
- lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry na adresu verejného obstarávateľa
3.

Pri dodávke predmetu zákazky dodávateľ predloží:
- doklad – migračný text na obaly, pre balené potraviny ktoré prichádzajú do styku s potravinou
- doklad o krajine pôvodu dodávaných potravín, uvedie dovozcu a uvedie ako spĺňa legislatívu SR

V ponuke uchádzač predloží čestné prehlásenie, že:
- súhlasí s vykonaním inšpekcie, dodávateľského auditu. Umožní a následne zabezpečí kontrolu
dodanej šarže ich laboratórne vyšetrenie a vystavenie protokolu o skúške v akreditovanom
laboratóriu
- strpí a zabezpečí na vlastné náklady kontrolu nezávadnosti a strpí neohlásené dodávakové audity
- berie plnú zodpovednosť za dodanie všetkých požadovaných dokladov podľa platnej legislatívy,
súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek dodania tovaru
v súlade s platnou legislatívou SR, má ich k dispozícii a bude ich prekladať s predmetom zákazky
- pri dodávke predmetu zákazky predloží požadované doklady uvedené v bode 3 Opisu predmetu
obstarávania.
Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača a bude súčasťou kúpnej zmluvy.
4.

Za opis predmetu zákazky:

Ing. Branislav Magdolen
riaditeľ Zariadenia pre seniorov
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