Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
1.

V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

ÚSMEV – ZPS a DSS,
Osiková 26,
010 07, Žilina
PhDr. Alena Lišková
647713
Prima banka Slovensko a.s.
Bc. Eva Kubíková
eva.kubikova@zilina.sk; 041/5682723,
0907 822 955, roman.osika@zilina.sk 0917990120

Predmet zákazky: Mliečne výrobky

2.

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu tovaru v neperiodických dodávkach – Mliečne
výrobky CPV 15500000-3 pre rok 2016. Uchádzač ocení prílohu tejto výzvy ktorá obsahuje
predpokladaný počet tovaru pre príslušné obdobie.
Uchádzač zodpovedá za kvalitu skladovania potravín v jeho prevádzke, ako aj dodržanie
všetkých hygienických noriem na to určených pri doprave a manipulácií s potravinami.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby dodaný tovar, bol v čase dodania minimálne 2/3 lehoty
pred uplynutým doby trvanlivosti. Verejný obstarávateľ vyžaduje krajinu pôvodu v rámci
EÚ.
V prípade aj je uvedený v prílohe tejto výzvy výrobca, uchádzač môže použiť ekvivalent ak
tento má rovnaké alebo lepšie kvalitatívne parametre (napr. obsah tuku, obsah sušiny atď.)
Typ objednávania:

3.

Plnenie bude realizovať na základe objednávok (objednávka môže byť realizovaná aj
telefonicky). Dodanie tovaru do 24 hodín, od prevzatia objednávky v pracovné dní v čase od
07:00 – 9:00 hod.
Miesto dodania zákazky:

4.

ÚSMEV – ZPS a DSS,
Osiková 26,
010 07 Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky:

5.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.
Variantne riešenie:
6.
Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky:
7.

Do 24 hodín od prevzatia objednávky (objednávka môže byť realizovaná aj telefonicky).
Spravidla v pracovný deň v čase od 7:00 do 9:00 hod. Objednávky sa budú vystavovať podľa
aktuálnej potreby verejného obstarávateľa.
Forma predkladania ponúk:

8.
písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke dňa 15.12.2015 do 9.00 hod.

Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH a s DPH v zmysle prílohy. Pri jednoduchej zákazke
sa súťažné podklady samostatne nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský
úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Podmienky financovania zákazky:

9.

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude zrealizovaná na základe odovzdávajúceho
protokolu / dodacieho listu do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky.

Podmienky účasti uchádzačov:

10.

11.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
Doklad o oprávnení dodať tovar, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky. U právnickej osoby je to
aktuálny, „Výpis z obchodného registra“ príslušného Okresného súdu, u fyzickej osoby je to
„Živnostenský list“ vydaný Živnostenským odborom príslušného okresného úradu. Doklad
o oprávnení podnikať v obore môže byť aj fotokópia.
Kritériá na hodnotenie ponúk - Uchádzač ocení nasledovné položky:
1. Cena celkom s DPH. Cena obsahuje všetky náklady ako doprava, manipulácia
s tovarom, doručenie tovaru do kuchyne zariadenia – skladové priestory (prízemie).
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej
ponuke. Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu
cenu v kritériu hodnotenia. Následne verejný obstarávateľ zostaví poradie úspešnosti
ponúk podľa kritéria vzostupne v poradí od druhej najlacnejšej ponuky.
V prípade zmeny cien bude verejný obstarávateľ túto metódu verejného
obstarávania opakovať.
Predpokladaná hodnota zákazky :

12.
do 7 000 EUR bez DPH
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
13.
30.12.2015.

PhDr. Alena Lišková
riaditeľka

Cenová ponuka
Mlieko a mliečne výrobky, vajcia, drozdie

Č.
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Stĺpec1

Mlieko trvanl.1,5% TAMI
Smotana 250 ml. trv. MILSY
kysla smotana 250 ml
tvaroh hrudkovitý fresch 200 g.
Tvaroh olesnicky 230 g
Tvaroh 5 kg
Udeny syr Fresch
Syr Fresch neudeny
Hrinovska tehla
Syrokrem Karicka 125 g.
Fresch crievko
Syrokrem klasik
Jogurt zvolensky ovocny 145 g.
Jogurt fresch ovocny 145 g.
Jogurt DUO MNAM 145 g.
Termix Vanilka 90g.
Termix cokolada 90g
Termix ovocny
Jogurt OLMIK MATY 250 g. (4ks bal.)
Acidofilne mlieko 950 ml 3,6 % tuku
Zakysanka Žilinská 500 ml
Rama CLASIK 400
Maslo250g OLMA 82% tuku
Maslo 125g OLMA 82% tuku
Hera 250
Helmans Majolenka 250 g.
Drozdie VIVO 250 g.
CENA SPOLU (KRITÉRIUM HODNOTENIA)

Množstvo

2600 L
200 ks
50 ks
50 ks
50 ks
300 kg
30 kg
30 kg
50 kg
100 ks/balenia po 8 ks
100 ks
50 ks/balenie po 3 ks
200 ks
200 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
400 ks
250 ks
100 ks
50 ks
30 ks
100 ks

Cena v € bez Cena v € s
DPH
DPH

