Výzva na predkladanie ponúk –zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia
Mesta Žilina“
Predmetom zákazky je dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne
a športové podujatia.
Podrobný rozpis jedál, nápojov a produktov, ktoré sú predmetom zákazky sú uvedené v zozname, ktorý
tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
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 V cene produktov a tovarov je zahrnutá aj doprava na miesto dodania predmetu zákazky.
 Dodávané produkty a tovar musí byť v prvej tretine svojej minimálnej doby spotreby.
 Pri dodaní väčšieho počtu porcií (10 a viac) položiek č. 9-11, 20-24, 26-30, 34 a 35, dodávateľ
tieto dodá s potrebným vybavením (varnica, misa, naberačka, chafing a pod. ), čo mu bude po
podujatí vrátené.
 Poskytovateľ je povinný dodržiavať objem, gramáž a množstvo objednávaných jedál, nápojov
a produktov uvedených pri jednotlivých položkách.
 Dodávateľ musí mať platné certifikáty na spracovanie, výrobu a distribúciu potravín podľa platnej
legislatívy.
 Dodanie tovaru a služieb je pevne viazané na dohodnuté dátumy a časy, keďže je spojené
s organizáciou daného podujatia.
 Úspešnému dodávateľovi bude po podpise zmluvy zaslaný predbežný harmonogram podujatí, na
ktoré bude objednávané občerstvenie.
 Dodávanie tovaru bude realizované na základe čiastkových objednávok.
 Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje odobrať uvedené množstvá tovaru podľa prílohy č. 1.
Bližšie informácie: Veronika Tabačková. 041/7063322
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: mesto Žilina (miesto dodania bude vždy definované v jednotlivých
objednávkach).
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 31. 12. 2016 (lehoty dodania budú špecifikované v jednotlivých
objednávkach).
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 06.07.2016 do 09.00 hod. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady

spojené s dodaním predmetu zákazky t.j. aj doprava na miesto určenia s uvedením jednotkových cien
s DPH. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu
vrátane DPH.
Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Verejný
9. obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za
poskytnutie tovarov a služieb na základe objednávky.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
10. vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť
o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie služby na celý
11. predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade, ak najlacnejšia ponuka
prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 999,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2016.
V Žiline, dňa 28.06.2016

Ing. Igor Choma
primátor

Príloha 1.
názov

poznámka

gramáž
množstvo

predpokladané
cena bez cena s
odobraté
DPH
DPH
množstvo

1 bageta veľká

pečivo biele, dressing, šunka pražská s
obsahom minimálne 90% mäsa, syr
eidam 45%, šalát, sezónna zelenina

240 g

1000 ks

2 minerálna voda

neperlivá

0,75 l

250 ks

3 minerálna voda

jemne perlivá

0,75 l

1000 ks

4 minerálna voda

perlivá

0,75 l

250 ks

5 minerálna voda

ochutená

0,75 l

100 ks

6 minerálna voda

neperlivá

1,5 l

50 ks

7 minerálna voda

jemne perlivá

1,5 l

100 ks

8 minerálna voda

perlivá

1,5 l

50 ks

20 l

5 ks

0,4 l

400 ks

0,4 l

800 ks

250 g

6 ks

200 g

10 ks

9 čaj ochutený
10 hovädzí guláš
11 hustá kapustnica
12 káva
13 káva
14 balíček ku káve

cukor hygienicky
balený
16 čaj
15

hotový čaj ovocný (pripraviť z 2x čaj
celá krabička a 1kg cukru), varnica s
plastovými pohármi (120ks/0,2l)
porcia, dva krajce chleba, plastová
lyžica a miska 0,5l
porcia, dva krajce chleba, plastová
lyžica a miska 0,5l
pražená mletá vákuovo balená
instantná
2x cukor 5g, smotana do kávy 10g (10%
tuku), plastový/papierový pohár na
teplé nápoje, miešatko

200 ks

5g x 100ks/balenie

1 balenie

25 bal.

hygienicky balený, 20 vrecúšok po 2g

1 balenie

8 bal.

2l

20 ks

17 coca cola
18 džús

100% ovocný

2l

20 ks

19 džús

100% ovocný

0,2 l

300 ks

110 g

150 ks

110 g

150 ks

2000 g

8 ks

1500 g

8 ks

500 g

5 ks

20 šunkový chlebíček

21 syrový chlebíček

22

misa obložená
šunková

misa obložená
23
syrová
24 zeleninová misa

pečivo, dressing/maslo, šunka pražská s
obsahom minimálne 90% mäsa, syr
eidam 45%, saláma malokarpatská,
vajíčko, kápia/uhorka
pečivo, dressing/maslo, dva druhy syra
(eidam, gouda, emental, encián, niva),
vajíčko, zelenina
1/6 Pražská šunka, 1/6 Morčacia šunka,
1/6 Moravské mäso (všetky šunky a
mäso minimálne 90% podiel mäsa), 1/6
Malokarpatská saláma, 1/6 Chorizo
saláma, 1/6 Uherák saláma
1/5 Eidam ‐ tuk v sušine: 45%, 1/5
Gouda ‐ tuk v sušine: 45%, 1/5 Brie
alebo encián, 1/5 Ementál, 1/5 Údený
pastiersky syr‐ tuk v sušine: 37%
paradajka, uhorka, paprika, ľadový
šalát, rukola

25 balíček na cestu

bravčový vyprážaný rezeň 120g vložený
medzi dva krajce chleba s uhorkou,
balené v plastovom vresku a
papierovom obrúsku

30 ks

bravčový
26 vyprážaný rezeň v

150 g

100 ks

150 g

100 ks

200g

30 porcií

120 g

50 porcií

200 g

50 porcií

1000 g

2,5 kg

1000 g

2,5 kg

1000 g
400g
masových
výrobkov
200g

2,5 kg

trojobale
kurací vyprážaný
rezeň v trojobale
vyprážané
28
šampiňóny
maďarský hovädzí
29
guláš
27

30 grilovaná zelenina
31 hrozno biele

na porciu 4ks knedľa, plastový tanier,
nôž a vidlička
cuketa, baklažán, paprika, paradajka,
šampiňón)
umyté

32 banán
33 jablko
34 zabíjačkový tanier

slovenská produkcia, umyté
jaternica, klobása, bravčová krkovička
baranie rohy, uhorka, chlieb, plastový
tanier, nôž a vidlička

35 pečené zemiaky
36 plnotučná horčica

v skle

37 kečup

v plaste

tatarská omáčka
38 chren strúhaný
39

5 porcií
50 porcií

3 ks

v skle

350g
490 ‐
500ml
225g

v skle

190g

3 ks

1000g

300 ks

0,5l

10 balení

chlieb
krájaný balený
konzumný/rascový

3 ks

3 ks

40 plastová miska

na teplé pokrmy, 100ks

41 polievková lyžica

100ks/bal, plastová, drevená

10 balení

42 vidlička

100ks/bal, plastová, drevená

5 balení

43 nožík

100ks/bal, plastová, drevená

5 balení

44 čajová lyžička

100ks/bal, plastová, drevená

10 balení

45 kávová lyžička

100ks/bal, plastová, drevená

10 balení

46 plastový tanier

priemer 22cm, 100ks

10 balení

47 servítky

100ks

20 balení

48 menu box

polystyrénový, dvojdielny, 125ks

2 balení

49 Termo pohár

Papierový pohár na teplé nápoje, 100ks

0,3l

15 balení

50 plastový pohár

100ks /balenie

0,5l

6 balení

51 plastový pohár

100ks /balenie

0,3l

25 balení

