Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
V zastúpení: E-VO, s.r.o., DIGITAL PARK EINSTEINOVA III.,
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Zadanie zákazky podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Identifikačné údaje
1

Verejný obstarávateľ

2

Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)
Kontaktná osoba pre verejné
obstarávanie (meno, telefón,
email)

3

Mestská časť Bratislava - Lamač
Adresa : Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
Ducká Mirka, vedúca ŠJ, sjlamac@gmail.com, +421 (2)
6478 1756, +421 911 876 914
Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897,
klient@tenders.sk

Predmet zákazky
4

Názov zákazky

„Potraviny pre MČ Bratislava – Lamač„

5

Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
Spoločný slovník obstarávania
(CPV):

Potraviny

7

Stručný opis predmetu zákazky

8

Predpokladaná hodnota
zákazky

Premetom zákazky je dodávka potravín pre školské
stravovanie vrátane dopravy a všetkých vynaložených
nákladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na
základe
dosiahnutej
spotreby
potravín
za
predchádzajúci kalendárny rok 2018. PHZ bola navýšená
o predpokladaný nárast stravníkov a predpokladaný
nárast cien.

6

CPV kód: 15600000- 4 - mlynské výrobky, škrob a
škrobové výrobky

Celková predpokladaná hodnota zákazky za všetky
časti: 13 740,89 EUR bez DPH.
Samostatne za jednotlivé logické celky/časti:
1 časť (pekárenské výrobky) – 7 170,45 EUR bez DPH
2 časť (mlynárenské výrobky) – 6 570,44 EUR bez DPH

Stránka 1

Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47
V zastúpení: E-VO, s.r.o., DIGITAL PARK EINSTEINOVA III.,
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Výsledok zadania zákazky
9
10
11

Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka
Doba trvania zmluvy
Požadované obchodné
a platobné podmienky

Rámcová zmluva
12 mesiacov
Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia

Termín dodania tovaru
12

Termín a podmienky dodania
tovaru

Uchádzač
sa
zaväzuje
dodávať
verejnému
obstarávateľovi tovar priebežne počas platnosti a
účinnosti Rámcovej zmluvy do miesta dodania tovaru v
lehote najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky
v čase od 07.00. hod. do 08.00. hod., každý deň alebo na
základe zadania vedúcej ŠJ uvedené v objednávke.
Tovar bude dodávaný na základe čiastkových
objednávok, ktoré budú obsahovať špecifikáciu,
množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu
plnenia, tak aby bola zabezpečená kvalita tovaru z
hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa
žiakov a personálu.

Miesto dodania tovaru
13

Miesto dodania tovaru

14

Čas dodania tovaru

ŠJ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
ŠJ Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava
ŠJ Heyrovského 4, 841 03 Bratislava
Dodanie v čase od 6:30 hod. do 08:00 hod.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
15

Najnižšia cena s DPH

Váha - 100

Podmienky účasti uchádzačov
16

Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie týchto
dokladov/dokumentov

1.

Podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a znení neskorších
predpisov fotokópiu dokladu o oprávnení
podnikať resp. dodávať potraviny súvisiace s
predmetom zákazky (nemusí byť úradne
overené) alebo v súlade s § 152 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
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2.

neskorších predpisov, doklad o zápise do
zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO,
Kópiu
udeleného
platného
certifikátu
bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.)
alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky,
ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu
autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Predloženie ponuky
17
18

Požadovaný spôsob určenia
ceny v cenovej ponuke
Obsah ponuky

19

Označenie ponuky

20

Miesto a spôsob doručenia
ponuky
Lehota na predkladanie ponúk
(deň a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
06.09, 14:30 hod./neverejné otváranie ponúk/
(deň a hodina)
Lehota viazanosti ponuky
30.11.2019
(dátum)
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

21

22
23

Celková cena v EUR s DPH
1. základné identifikačné údaje uchádzača
2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod
16 tejto výzvy)
3. návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1)
4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
5. vyplnená príloha tohto listu s názvom „Opis
predmetu zákazky časť 1-2“ (príloha č. 3)
Heslo súťaže – „Potraviny pre MČ Bratislava - Lamač“
uchádzač uvedie pre ktorú časť sa ponuka predkladá
Ponuka sa doručuje e-mailom na adresu uvedenú
v bode 3 tejto výzvy
06.09, 14:00 hod.

Doplňujúce informácie
24
25
26
27

Uchádzač predloží cenovú ponuku na jednu alebo všetky časti.
V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť
informácie uvedené v zadávaní zákazky.
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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28

29

30
31
32
33
34
35
36

37

38

39
40

41
42

43

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý
skončil druhý alebo tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová
ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky
ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento
účel vyčlenené.
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia.
Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
Ponuky sa predkladajú v mene euro.
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na
predkladanie ponúk.
Predpokladané množstvá tovaru podľa prílohy č. 3 (časť 1-2) k tejto výzve sú iba orientačné,
určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným
obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej zmluvy podľa aktuálnych potrieb.
Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý
nie je uvedený v prílohe č. 3 (časť 1-2) k tejto výzve alebo iný druh tovaru na základe
zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy pre žiakov školy alebo
v prípade potreby v súlade s §18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne
objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa
počas trvania rámcovej zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje pravidelné zabezpečenie dodávok potravín na prevádzky
ŠJ počas všetkých pracovných dní. Dodanie tovaru v čase od 6:30 hod. do 08:00 hod.
Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa
požadované parametre čerstvosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j.
na základe zmyslového posúdenia. V prípade, ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality
dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé
porušenie zmluvy.
Pri podaní nevyhovujúceho tovaru (napr. dodaný tovar nižšej kvality, krátka záručná
lehota, poškodený tovar a pod.) požaduje verejný obstarávateľ výmenu tovaru do 24 hod.
Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše Rámcovú zmluvu na obdobie 12
mesiacov, tovar bude objednávať na základe pravidelných čiastkových objednávok podľa
potreby verejného obstarávateľa.
Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto
dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania.
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Podrobný opis predmetu zákazky
44

Opis predmetu zákazky sa delí na 2 (slovom dve) časti, viď príloha č. 3 (časť 1-2):
„Opis predmetu zákazky časť 1„ (pekárske výrobky)
„Opis predmetu zákazky časť 2„ (mlynárenské výrobky)
Opis predmetu zákazky pre jednotlivé časti tvorí prílohu tejto výzvy.
Ponuku je možné predložiť na každú samostatnú časť predmetu zákazky, a teda ponuku
je možné predložiť len na jednu časť alebo všetky časti predmetu zákazky.
Miesto dodania tovaru:
• ŠJ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
• ŠJ Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava
• ŠJ Heyrovského 4, 841 03 Bratislava
Verejný obstarávateľ požaduje pravidelné zabezpečenie dodávok potravín na prevádzky
ŠJ počas všetkých pracovných dní. Dodanie tovaru v čase od 6:30 hod. do 08:00 hod.
1 časť (pekárenské výrobky):
Minimálne kvalitatívne požiadavky mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky:
• chlieb a pečivo s obsahom soli nižším ako 1,8 g/ 100 g výrobku, bez posýpky soľou
na povrchu,
• dodávka v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare
neuplynula viac ako ½,
• tovar čerstvý, vo vyhovujúcej kvalite, v zmysle platných právnych predpisov,
veterinárnych a hygienických noriem ,
• na obale musia byť v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z.
z. o potravinách v znení neskorších predpisov v štátnom jazyku uvedené údaje:
názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby,
spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku,
• distribúcia tovaru musí byť uskutočnená v súlade s platnými všeobecne záväznými
predpismi a tovar musí spĺňať požiadavky zákona o potravinách - Potravinového
kódexu SR.
2 časť (mlynárenské výrobky):
• dodávka v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare
neuplynula viac ako ½ - čerstvý, vo vyhovujúcej kvalite, v zmysle platných právnych
predpisov, veterinárnych a hygienických noriem,
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•

•

na obale musia byť v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z.
z. o potravinách v znení neskorších predpisov v štátnom jazyku uvedené údaje:
názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby,
spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku,
distribúcia tovaru musí byť uskutočnená v súlade s platnými všeobecne záväznými
predpismi a tovar musí spĺňať požiadavky zákona o potravinách - Potravinového
kódexu SR.

Pri podaní nevyhovujúceho tovaru (napr. dodaný tovar nižšej kvality, krátka záručná
lehota, poškodený tovar a pod.) požaduje verejný obstarávateľ výmenu tovaru do 24 hod.
Verejný obstarávateľ požaduje dodržiavať v zmysle výzvy požadovanú kvalitu a čerstvosť
potravín.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba
podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

........................................................
Marek Havaš
osoba zodpovedná za proces VO

Zoznam príloh výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií (tvorí samostatnú prílohu)
2. Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu
3. Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky časť 1-2 (tvorí samostatnú prílohu)
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