
(10402) Dodávka čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a
mrazenej hydiny pre SŠ
Interné číslo zákazky: 10/2021

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

IČO 00695106

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Rosinská cesta 4, 01008 Žilina, SK

Kontaktná osoba PaedDr. Peter Hruška, +421907849466, skola@sportovaskolaza.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Predpokladaná hodnota: 50861,85 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 01.01.2022 - 31.08.2022

Spôsob návrhu zmluvy: Verejný obstarávateľ
(Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.)

 

Opis zákazky

Oblasť Potraviny a nápoje

Podoblasť Mäso a masové výrobky

Všeobecný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a
cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že množstvo uvedené v špecifikácií je indikatívne a predstavuje predpokladané množstvo
odobraté za školský rok. Predmet zákazky bude objednávať objednávateľ v rozsahu podľa svojich potrieb v priebehu trvania zákazky. 

Verejný obstarávateľ umožní aj predloženie ekvivalentného tovaru, avšak uchádzač je povinný preukázať ekvivalentnosť na základe
relevantných vlastností tovaru. Splnenie podmienky ekvivalentnosti posudzuje výhradne verejný obstarávateľ. V prípade, že chce uchádzač
predložiť ponuku na ekvivalentný tovar, verejný obstarávateľ umožní posúdenie ekvivalentnosti aj pred predložením ponuky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odobrať tovar aj od iného uchádzača v prípade, že jeho cena bude nižšia o viac ako 15% z ceny
položky úspešného uchádzača. 

Podmienky dodávania tovaru: 
- Kúpna cena  je jednotkovou cenou jednotlivých tovarov  vrátane DPH  a je cenou maximálnou. Kúpna cena  je stanovená
vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane dopravy do miesta dodania ,
nákladov na obal a balenie tovaru a nákladov na vybavenie povolení 
- Zasielanie faktúr spolu s dodaným tovarom, ak nebude dohodnuté inak 
-Termín dodania tovaru: do 24 hodín od telefonickej objednávky, ak nebude dohodnuté inak 
- Tovar je nutné doviezť na odberné miesto v dohodnutý čas na náklady dodávateľa 
- Tovar musí byť dodaný nepoškodený, v nepoškodenom obale, v zdravom a čerstvom stave 
- Periodicita objednávok: denne,  v čase medzi 12:00 - 14:30. V prípade, že dodávateľ nebude akceptovať tento čas zadávania objednávok,
je to dôvod na odstúpenie od zmluvy. 
- Termín dodania : denne, počas pracovných dní , medzi 6,00 hod. a 8,00 hod 
- Dodaný tovar musí byť čerstvý, kvalitný a vhodný pre prípravu jedál v školskej jedálni 
Požiadavky na dodávku mäsa a mäsových výrobkov sú zadefinované v prílohe. 

Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady vrátane zabezpečenia a  dodania všetkých
dovozných licencií, colných povolení a iných úradných povolení v súlade s platnými normami a požiadavkami v zmysle zákona  52/1995 Z.
z. o potravinách v znení neskorších predpisov,  ako aj  v súlade s  požiadavkami  ustanovenými  všeobecne záväznými právnymi
predpismi na  bezpečnosť  potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavkami na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy
používané pri ich výrobe a požiadavkami na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich



označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. 
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať  ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 50861,85 € 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa  v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt 
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Údené bravčové karé bez kosti 150,0 kg

2 Údené bravčové mäso bez kosti 80,0 kg

3
Masť bravčová 80,0 kg

bez stabilizátora

4 Slanina údená bez kože 200,0 kg

5
Bravčová pečeň 60,0 kg

čerstvá, kuchynská úprava

6
Saláma trvanlivá tepelne opracovaná 150,0 kg

zloženie minimálne 60 % bravčové mäso a min. 20 % hovädzie mäso

7
Šunka 300,0 kg

podiel mäsa: min. 82 %

8
Párky obyčajné originál 60,0 kg

odiel mäsa: min. 70 %

9
Párky jemné originál 280,0 kg

podiel mäsa: min. 65 %

10
Klobása údená 60,0 kg

80% bravčové mäso, 20% hovädzie mäso

11
Hovädzie stehno bez kosti 1330,0 kg

čerstvé, kuchynská úprava

12
Bravčové stehno bez kosti 1750,0 kg

čerstvé, kuchynská úprava

13
Bravčové plece bez kosti 450,0 kg

čerstvé, kuchynská úprava

14
Bravčové karé bez kosti 1600,0 kg

čerstvé, kuchynská úprava

15 Kuracie prsia bez kosti mrazené - slovenské 900,0 kg

16 Kuracie stehná kalibrované 220 g mrazené - slovenské 900,0 kg

17 Kuracie stehná kalibrované 240 g mrazené - slovenské 200,0 kg



18 Morčacie prsia bez kosti mrazené - slovenské 450,0 kg

19 Kurča mrazené slovenské 100,0 kg

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Požiadavky na dodávku mäsa a mäsových výrobkov.pdf Iné 534,9 kB

Návrh_RD_ 03_2021_živočíšne výrobky_mäso_ mäsové výrobky.doc Návrh zmluvy 124,5 kB


