Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Gymnázium Jozefa Lettricha
Adresa:
Ul.J.Lettricha 2, 036 01 Martin
IČO:
00626261
DIČ:
2021487072
Zastúpený:
Mgr. Igor Libo, riaditeľ
Kontaktná osoba:
Ivana Krupová, vedúca ŠJ
Telefón:
043/4230 844
Elektronická pošta:
jedalen@gymlet.sk
3. Druh zákazky
Zákazka na dodávku potravín.
4. Názov zákazky:
Dodávka čerstvého bravčového, hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov
5. Opis predmetu zákazky:
Dodávka bravčového, hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov k zabezpečeniu dennej
prípravy stravy pre žiakov školy, škôlky, cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Školská jedáleň, Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul.J.Lettricha 2, 036 01 Martin

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Áno
1. čast – bravčové mäso
2. časť – hovädzie mäso
3.časť - mäsové výrobky
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV kód 15113000-3 - bravčové mäso
CPV kód 15111100-0 - hovädzie mäso
CPV kód 15130000-8 - mäsové výrobky
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky :
1. časť – bravčové mäso – 4980 bez DPH
2. časť – hovädzie mäso – 5600 EUR bez DPH
3.časť – mäsové výrobky – 1280 EUR bez DPH
Jednotlivé časti zákazky sa budú vyhodnocovať samostatne, uchádzač má právo sa
rozhodnúť, do ktorej časti zákazky sa zapojí, t. z. nie je podmienkou, aby uchádzač predložil
cenovú ponuku na všetky časti zákazky.
10. Trvanie zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú - 12 mesiacov - od nadobudnutia
účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu v závislosti od toho ktorá skutočnosť
nastane skôr.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
Uchádzač k cenovej ponuke priloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete
zákazky (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra), príp. doklad
potvrdzujúci oprávnenie dodávať, skladovať a distribuovať požadovaný tovar.
Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), nie vákuovo balené.
Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť
znaky po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho
zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby mäso, mäsové výrobky boli od slovenských
výrobcov, chovateľov, spracovateľov a baličov z hydiny, z ošípaných a dobytka chovaného
vysokokvalitným krmivom. Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej
doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a
s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Pre vysledovateľný pôvod mäsa platí : Hovädzie mäso na
dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera
narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku , bravčové mäso na dodacom liste bude
označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité na
deklarovanom bitúnku. Pri každej dodávke hovädzieho mäsa dodací list okrem iných
povinných údajov musí obsahovať referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené,
chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných
podmienok. 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.
Uchádzačom navrhovaná jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená
v EUR s DPH. Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania,
príp. vykládkou tovaru.
13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 03.03.2020 od 08:00 hod do 10.03.2020
do 14:00 hod.
Cenové ponuky je možné zaslať poštou, mailom, alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu:
Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul.J.Lettricha 2,
036 01 Martin

najneskôr v lehote na predkladanie ponúk
Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).
13.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného
nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený
proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa
Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
Označenie „súťaž – neotvárať“
Označenie názvom zákazky: „Dodávka čerstvého bravčového a hovädzieho mäsa“
14. Vyhodnotenie ponúk na základe:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky uvedený v prílohe č.1,2,3
15. Ďalšie informácie:
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.

Dovoz tovaru je predpokladaný 5x do týždňa – pondelok, utorok, streda, štvrtok a v
piatok v čase od 07,00-do 08,00 hod.
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného
preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo v návrhu RD, alebo úpravu jednotkovej
ceny o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná jednotková cena bola vyjadrená v EUR bez
DPH. Systém úpravy cien je riešený v priloženom návrhu rámcovej dohody. Upozorňujeme
uchádzačov, aby oceňovali uvedenú jednotku ( kg, ks ) pri predmete zákazky.
Ak víťazný uchádzač zo závažných dôvodov rámcovú dohodu na predmet obstarávania
neuzatvorí alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
vo vyhodnotení ponúk za víťazným uchádzačom, resp. s druhým v poradí. Doprava bude
zabezpečená dodávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávaný tovar do 12 hodín od
zadania objednávky. Termíny dodávok sú v predpokladané pondelok, utorok, streda, štvrtok
a v piatok v čase od 07,00-do 08,00 hod.
pričom za nahlásenie objednávky sa považuje telefonická alebo mailové objednávka.
Jednotlivé dodávky nebudú limitované množstvom odberu ani cenou za tovar v jednej
dodávke.
Uvedené množstvo výrobkov je len orientačné, určené na základe predpokladanej spotreby na
nasledujúce obdobie 12 mesiacov, objednávateľ sa nezaručuje odobrať uvedené množstvá,
dovoz tovaru sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok. Jednotlivé dodávky
nebudú limitované množstvom odberu ani cenou za tovar v jednej dodávke.
Predávajúci sa v rámcovej dohode zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar pri splnení
platných právnych predpisov, veterinárnych a hygienických noriem zákona č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov, Potravinového kódexu SR a noriem EHK. Tovar
musí byť I. akostnej triedy.
16. Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 – čerstvé bravčové mäso
Príloha č. 2 – čerstvé hovädzie mäso
Príloha č. 3 – mäsové výrobky
Výsledkom bude Rámcová dohoda.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
Dátum: 03.03.2020
Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby
za proces verejného obstarávania: Ivana Krupová – vedúca ŠJ
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného
riadiaceho pracovníka: Mgr. Igor Libo – riaditeľ školy

Príloha č. 1 kritérium na hodnotenie ponúk
Názov
Bravčové pliecko 1kg
Bravčové stehno 1kg
Bravčové karé BK 1kg
Bravčová krkovička 1kg

Cena celkom

Cena bez DPH v
EUR

DPH

Cena s DPH v
EUR

Príloha č. 2 kritérium na hodnotenie ponúk
Názov
Hovädzie stehno 1kg
Hovädzia roštenka 1kg

Cena celkom

Cena bez DPH v
EUR

DPH

Cena s DPH v
EUR

Príloha č. 3 kritérium na hodnotenie ponúk
Názov
Bravčová šunka 1kg
Párky jemné 1kg
Jemná saláma 1kg
Bravčová masť 1kg
Oravská slanina 1kg
Údená krkovička 1kg
Údená slanina 1kg

Cena celkom

Cena bez DPH v
EUR

DPH

Cena s DPH v
EUR

