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 hydiny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova a detských jaslí Veľká
Okružná a Puškinova, Žilina.“
Predmetom zákazky je zabezpečenie, nákup a dodanie hydiny pre jedáleň Nám. J. Borodáča 1, 010 08
Žilina, jedáleň Lichardova 44, 010 01 Žilina, detské jasle Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina a detské
jasle Puškinova 14, 010 01 Žilina podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.
Požadované podmienky pre jedáleň Nám. Borodáča a jedáleň Lichardova:
- tovar sa bude objednávať denne na základe emailovej objednávky,
- tovar musí byť dodaný denne do 6.00 hod na požadované miesto, v pracovné dni,
- požadujeme dodržať objednané množstvo tovaru, ktoré bude špecifikované v emailovej
objednávke,
- na mäso požadujeme kuchynskú úpravu, vždy čerstvé (bez šliach a tukového krytia), v najvyššej
požadovanej kvalite v súlade so zákonom o potravinách,
- dodržiavať hygienické normy.
Požadované podmienky pre detské jasle Veľká okružná a detské jasle Puškinova:
- tovar sa bude objednávať 2 - 3 x do týždňa na základe emailovej objednávky,
- tovar musí byť dodaný do 6.30 hod na požadované miesto, v pracovné dni,
- požadujeme dodržať objednané množstvo tovaru, ktoré bude špecifikované v emailovej
objednávke,
2.
- na mäso požadujeme kuchynskú úpravu, vždy čerstvé (bez šliach a tukového krytia), v najvyššej
požadovanej kvalite v súlade so zákonom o potravinách,
- dodržiavať hygienické normy
Ostatné požiadavky pre všetky zariadenia:
- dodávku - dovoz objednaného tovaru na základe emailovej objednávky, požadujeme dodať do
jednotlivých zariadení, vrátane dopravy a vyloženia,
- požadujeme, aby dodaný tovar, bol v čase dodania minimálne 2/3 lehoty pred uplynutím doby
trvanlivosti týkajúcej sa pre jednotlivé druhy tovarov,
- predávajúci vystaví za dodaný tovar faktúry raz za 5 pracovných dní (resp. 1 x týždenne),
- dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci vlastnými vozidlami, ktoré sú spôsobilé na
prepravu predmetu zmluvy v súlade s platnými hygienickými predpismi,
Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru, ako ani uvedenými druhmi
potravín. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladané
množstvo tovaru. Množstvo bude spresňované počas platnosti zmluvy, podľa aktuálnych potrieb
kupujúceho. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit.
Kontaktná osoba: Anna Dugovičová 041/70 63 407,
Jedáleň: Soňa Šuteková, 041/5253085, 0905 393 526,
Detské jasle Veľká Okružná: Ľubica Hajduková, 0904 660 427,
Detské jasle Puškinova: Jana Danechová, 041/72 32 432.

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávok a podľa aktuálnej potreby.
Miesto dodania zákazky: Jedáleň Nám. J. Borodáča č.1, Jedáleň Lichardova č. 44, Detské jasle Veľká
4.
Okružná, Detské jasle Puškinova, Žilina
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: 01/2018 – 31.01.2019. Čiastkové objednávky sa budú vystavovať podľa
7.
aktuálnej potreby jednotlivých zariadení.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 22. 01. 2018 do 09.00 hod.
8.

Ponuku v písomnej forme s označením: „Dodávateľ hydiny pre jedáleň a detské jasle“ –
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
9.
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.

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, ktorá tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto výzvy.

12. Predpokladaná hodnota zákazky: 30 080,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 09.01.2018
Príloha č.1 – Tabuľka: Cenová ponuka (Zoznam požadovaného tovaru)

Ing. Igor Choma
primátor

