
Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.11774

Názov zákazky: Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň.

Interné číslo zákazky: 06/2022

Zverejnená: 3.5.2022 10:26

Ukončená: 24.5.2022 12:20

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet
● Zverejnenie zákazky na stránke www.tendernet.sk

Predpokladaná hodnota: 15500,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 1 rok

Lehota na predkladanie
ponúk: do 24.5.2022 12:00

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

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Stredná odborná škola dopravná

IČO / DIČ / IČDPH: 00651117 / 2020639104 / neplatca DPH

Adresa Rosinská cesta 2, 01008 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Mária Hubočanová, +421905 586 370, maria.hubocanova@sosdza.sk

Opis

Oblasť Potraviny a nápoje

Podoblasť Mäso a masové výrobky

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie čerstvého mäsa a čerstvých mäsových výrobkov podľa Prílohy č. 1, (cenová ponuka- špecifikácia
tovaru),na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, so záväzkom predávajúceho, že všetky
dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a
osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o
potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa, držiteľa platného certifikátu bezpečnosti potravín ( IFS, BRC, ISO
14 000 a pod.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky. 

1.1Verejný obstarávateľ bude od víťazného uchádzača nakupovať len čerstvé nebalené mäso, nie mrazené ani rozmrazené. V prípade ak
víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené mäso, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé
porušenie zmluvných podmienok. 

1.2 Pri každej dodávke hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať: referenčné číslo, krajinu pôvodu- kde
bolo zviera narodené, chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 

1.3 Pri každej dodávke bravčového  mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať: kód dodávky, krajinu kde bolo zviera
chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 

1.4 Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - „čerstvé nebalené mäso“  víťazný uchádzač pri každom dodaní mäsa na
dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje: 
� názov potraviny, 
� údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“ 
� netto množstvo podľa osobitného predpisu, 
� dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 

1.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodacom liste, faktúre (na obale mäsa)
mäsu neuplynula viac ako 1/3. 
V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri označovaní mäsa alebo mäsu uplynie viac ako  1/3 z doby spotreby, verejný
obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 
  
1.6 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia, či
dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby, resp. dátumu
minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba,
vôňa mäsa. Mäso nesmie javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, musí byť bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu a mastných a
krvavých a zrazených  častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento
nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok. 
  
1.7 Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše pre príslušnú časť predmetu zákazky Rámcovú dohodu na obdobie 12
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mesiacov, tovar bude objednávať na základe pravidelných čiastkových objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. 

1.8 Súčasťou časti predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, s naložením a vyložením dodávaného
tovaru do skladu na mieste dodania. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečovať dovoz mäsa v špeciálne upravených vozidlách pre
takúto prepravu určených (chladiarenske vozidlo). 

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 

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 15 500,00 Eur bez DPH. 

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

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

CPV: Hlavný slovník:15110000-2 - Mäso 
                              15130000-8 - Mäsové výrobky 

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. 

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 06/2023. 
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24.05.2022 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 26.05.2022
do 12:00 hod.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Rámcová dohoda 

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 podľa dohody 2 zmluvných strán. 

Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 30 dní, od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi, podľa dohody. 
Zhotoviteľ bude fakturovať v čiastkových faktúrach na základe dodacích listov. 
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná za mernú jednotku s DPH 
• navrhovaná zmluvná cena spolu s DPH, 
• Výslednou sumou bude CENA CELKOM s DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve ako Príloha č. 1 a bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí
obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške
platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH. 
Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby dodania predmetu zákazky.
Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch strán.

Ostatné podmienky

Ostatné podmienky -viď. návrh Rámcovej dohody. 

Uvedené množstvo výrobkov je len orientačné, vyčíslené na základe spotreby za obdobie 12 mesiacov a predpokladanej spotreby na
nasledujúce obdobie 12 mesiacov. 
Objednávateľ sa nezaväzuje odobrať uvedené predpokladané množstvá. Uchádzač sa zaväzuje dodávať verejnému obstarávateľovi tovar
priebežne počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody pre jednotlivé časti zákazky do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24
hodín od doručenia objednávky v čase od 06:00 hod. do 07:00 hod., každý deň, alebo na základe rozhodnutia zodpovednej osoby, ktoré
uvedie v čiastkovej písomnej alebo telefonickej objednávke (termín a čas doručenia tovaru). 
Tovar bude dodávaný tak, aby bola zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska záruky kvality, druhu výrobku. 
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Uchádzač predloží obstarávateľovi pri podpise Rámcovej dohody: 
- Rozhodnutie o schválení prevádzkarne, vydané Štátnou veterinárnou správou alebo oznámenie Štátnej veterinárnej správy a potravinovej
správy na preukázanie pridelenia schvaľovacieho čísla na prevádzku alebo potvrdením o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku
pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti - vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Požadované doklady preukážu
spôsobilosť a oprávnenie uchádzača na dodávku tovaru podľa požiadaviek Potravinového kódexu SR a noriem EHK. (Požadované tlačivá
budú priložené v kópiách, po uzatvorení Rámcovej dohody - predloží dodávateľ originály k nahliadnutiu a overeniu ). 
- Výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra. 
- Uchádzač predloží kópiu udeleného certifikátu bezpečnosti potravín ( IFS, BRC, ISO 14 000 alebo 22 000 atď.) alebo Značky kvality SK
alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou. 

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

Uchádzač vloží do systému Tendernet scan požadovaných príloh a vyplnenú prednú stranu Rámcovej dohody. (príloha č.1- Ponuka.,
príloha č.2. čestné prehlásenie uchádzača a príloha č. 3- návrh Rámcovej dohody- uchádzač doplní požadované údaje v hlavičke RD).

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra a doklady požadované v opise zákazky, zmluvných podmienkach a
ostatných podmienkach). 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený
dokument "cenová ponuka- špecifikácia" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami. 

Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. 
Obsah ponuky: 
1. Vyplnená tabuľka - cenová ponuka- špecifikácia (dostupná v prílohe), 
2. Čestné prehlásenie uchádzača ( v prílohe), 
3. Vyplnenú 1. stranu Rámcovej dohody ( v prílohe). 

- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň 1,0 kg 10929,27 € 15153,83 €

Naceniť s 10 % DPH - súbor

2
Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň 1,0 celok 3673,68 € 4726,46 €

Naceniť s 20 % DPH - súbor

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

andrej.cicala@gmail.com 3.5.2022

dana.jakubekova@ilavsky.sk 3.5.2022
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masiarstvocicka@gmail.com 3.5.2022

smakplus@smakplus.sk 3.5.2022

unichov@centrum.sk 3.5.2022

vladocicka@gmail.com 3.5.2022

Email Dátum

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

ATLANTA Žilina s.r.o. 53054628 23.5.2022 12:51 15585,25 s DPH

Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 24.5.2022 8:40 14602,95 s DPH

CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 24.5.2022 10:27 15402,43 s DPH

Čičala a synovia, s.r.o. 50121049 24.5.2022 11:36 19880,30 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 14602,95 s DPH

2. CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 15402,43 s DPH

3. ATLANTA Žilina s.r.o. 53054628 15585,25 s DPH

4. Čičala a synovia, s.r.o. 50121049 19880,30 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o uchádzačov a cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Jakub Ilavský, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36326615 / 2020179810 / SK2020179810

Sídlo: Záblatská 471, 91106 Trenčín, SK

Kontakt: Dana Jakubeková (+421918433720 - dana.jakubekova@ilavsky.sk)

Cena ponuky: 14602,95 € s DPH   Úspora: 26,5 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň kg 1,0 10929,27  10929,27

2 Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre školskú jedáleň celok 1,0 3673,68  3673,68

Cena spolu:   14602,95 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

Podpis štatutárneho zástupcu:

Dátum:

Pečiatka:
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