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:
„Výber dodávateľa ovocia a zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova .“
Predmetom zákazky je zabezpečenie a dodanie tovaru – ovocia a zeleniny.
Uchádzač zodpovedá za kvalitu skladovania potravín v jeho prevádzke, ako aj dodržanie všetkých
2.
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
uplynutím doby trvanlivosti.
Verejný obstarávateľ by uvítal výrobcu zo Slovenska.
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Kontaktná osoba: kontakt: Soňa Šuteková, 041/5253085
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávok (doručenie objednaného tovaru do 30
minút)
Miesto dodania zákazky: Jedáleň Lichardova č. 44 a Jedáleň Nám. J. Borodáča č.1, Žilina.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: Podľa objednávky. Objednávky sa budú vystavovať podľa aktuálnej potreby
verejného obstarávateľa (1-2 krát do mesiaca).
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 24. 05. 2017 do 09.00 hod.
Ponuku v písomnej forme s označením: „Ovocie a zelenina do jedálne “ – NEOTVÁRAŤ!, uchádzač
doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina (podateľňa).
Rozhodujúci je dátum doručenia.

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Platba bude
realizovaná na základe faktúry do 30 dní po jej doručení.
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.
9.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie a dodanie
tovaru. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade, ak najlacnejšia ponuka prekročí
predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.
Víťaznou ponukou bude ocenená najnižšia hodnota celkového súčtu podľa Tabuľky:

č.

Názovo predmetu zákazky

Jablká voľné
Pomaranče voľné
Zemiaky nové
Zemiaky očistené

Množstvo
kg

Cena v € celkom
bez DPH
za 1 kg

Cena v €
celkom s DPH
za 1 kg

1600 kg
1800 kg
1200 kg
3000 kg
Cena spolu

12. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 500,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2017.
V Žiline, dňa 16.05.2017

Ing. Igor Choma
primátor

