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,
011 31, Žilina
1. V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Janka Hrankaiová
E-mail; /tel. č. fax:
janka.hrankaiova@zilina.sk, 041/7063109
Kontaktná osoba:
Veronika Tabačková
(odbor kultúry)
veronika.tabackova@zilina.sk , 041/7063322
Predmet zákazky:
„Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo
spoluorganizované Mestom Žilina“
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a poskytovanie služby pre zabezpečenie občerstvenia na športové
a kultúrne podujatia.
Verejný obstarávateľ požaduje:



2.






podrobný rozpis jedál, nápojov a produktov, ktoré sú predmetom súťaže sú s uvedené v prílohe č.
1 s presnou špecifikáciou
dodržiavať objem, gramáž a množstvo objednávaných jedál, nápojov a produktov uvedených pri
jednotlivých položkách.
mať platné certifikáty na spracovanie, výrobu a distribúciu potravín podľa platnej legislatívy.
dodávaný tovar musí byť v prvej tretine svojej minimálnej doby spotreby
pri dodaní väčšieho počtu porcií (10 a viac) položiek číslo 2.-4. a 10.-15. dodávateľ tieto dodá
s potrebným vybavením (varnica, misa, naberačka, chafing a pod.), čo mu bude po podujatí vrátené.
zahrnúť dopravu na miesto dodania predmetu zákazky do ceny produktu.

Ďalšie dojednania:
 Miesto dodania predmetu zákazky: V rámci mesta Žilina (MsÚ Žilina, Mariánske námestie,
Vodné dielo Žilina a pod.)
 Miesto dodania predmetu zákazky bude vždy definované v jednotlivých objednávkach.
 Lehota dodania predmetu zákazky: vybratému uchádzačovi bude po ukončení súťaže zaslaný
predbežný harmonogram podujatí na, ktoré bude objednávané občerstvenie.
 Dodanie tovaru, resp. služieb je pevne viazané na dohodnuté dátumy a časy, keďže je vždy
spojené s organizáciou daného podujatia.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky
4. Miesto dodania zákazky: Mesto Žilina a okolie (závisí os kultúrneho alebo športového podujatia)

Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: od 10.05.2018 do 31.03.2019
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 09.05.2018 do 09:00 hod. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí
obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ
stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku uchádzač
doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
(podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť heslom „GASTRO“ 8.
NEOTVÁRAŤ!!!.
5.

Súčasťou cenovej ponuky bude vyplnená tabuľka (príloha č. 1)- položkový rozpočet
Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Žilina. Verejný
obstarávateľ predmet zákazky uhradí nasledovne:
9.
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený dodávať tovar a
poskytovať službu, na ktorú predkladá uchádzač ponuku .
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za poskytnutie služby v EUR s DPH
11.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho
finančné možnosti.
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.03.2019
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 26.04.2018

Ing. Igor Choma
primátor

PRÍLOHY:
1.Tabuľka s rozpisom jedál, nápojov a produktov

