MESTO TURANY – MESTSKÝ ÚRAD
Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY
VÝZVA
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
na nákup tovarov s názvom : „Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
Mesto Turany
Sídlo:
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Zastúpený:
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor
IČO:
00316962
Telefón:
043/4292400
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO)
Stránkové dni:
pondelok, utorok, - od 7,00 hod. – 12,15
13,00 - 15.00 hod.
streda - od 7,00 hod. – 12.15 hod.
13,00 – 17,00 hod.
piatok - od 7,00 hod. – 12.45 hod.
Kontaktná osoba vo veciach PT: p. Lokajová Iveta, e-mail: uctarenturany@centrum.sk , tel.
043/4292101
Kontaktná osoba pre špecifikáciu predmetu zákazky: Jarmila Liskajová, vedúca ŠJ – MŠ – na
Obchodnej ulici v Turanoch, a MŠ – na ulici Krížna v Turanoch
2. Typ zmluvy :
Výsledkom PT bude Rámcová dohoda podľa Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: MŠ – Obchodná 1241/27, 03853 Turany a
Krížna 1157/11, 038 53 Turany. Zriaďovateľom MŠ je mesto Turany.
4. Popis predmetu zákazky:
Slovník spoločného obstarávania : 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
Predmet zákazky - nákup a dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov pre potreby jedální
v obidvoch škôlkach.
Opis predmetu zákazky: je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
V prílohe je predpokladaná spotreba rozdelená na jednotlivé ŠJ Materských škôl
5.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Časť 1 - Zemiaky, Časť 2 – Ovocie a zelenina.
Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obidve časti predmetu zákazky definované
v bode 4 tejto výzvy. Vo svojej ponuke musí však oceniť všetky položky príslušnej časti pre
ktorú predkladá ponuku. Ak nebudú ocenené všetky požadované položky predmetu zákazky

ponuka nebude akceptovaná. Verejný obstarávateľ vo výzve stanovil predpokladané množstvá
spotreby na obdobie 1 roku.
Zmluvné podmienky:
Preddavky ani zálohové platby sa nebudú poskytovať. Vlastná platba sa bude realizovať
formou bezhotovostného platobného styku, na základe vystavenej faktúry. Faktúry sa budú
vystavovať na Mesto Turany, kde však bude uvedené pre ktorú MŠ bol tovar dodávaný.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Rámcovú
dohodu so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu
stanovený limit finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky
Ostatné zmluvné podmienky sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, ktorá je súčasťou
výzvy.
6.

Variantné riešenie:
Nie.

7. Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky: RD bude podpísaná na dobu 12
mesiacov, alebo do vyčerpania zmluvného maximálneho finančného limitu objednávok,
v zmysle cenovej ponuky úspešného uchádzača, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane
skôr .
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
a/ dňa 20.07.2017 do 10,00 hod
b/ doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej
istej adrese. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať“,
„názvom súťaže“ , ako aj obchodným menom uchádzača a sídlom verejného
obstarávateľa,
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a sú ocenené v EUR,
e/ cenová ponuka musí obsahovať:
- základné identifikačné údaje uchádzača ako: obchodný názov, adresa
spoločnosti, IČO, IČ DPH,
- podpísané konateľom uchádzača, čestné vyhlásenie (Prílohu č. 1 výzvy),
- a návrh na plnenie kritéria – vyplnená príloha č. 2. – uchádzač vyplní príslušné
hárky v exelovskej prílohe a to doplnením JC v EUR bez DPH.
Poznámka: Ak uchádzač nie je platcom DPH návrh na plnenie kritéria uvedie
ako cenu konečnú a na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti : Verejný obstarávateľ môže
požadovať od úspešného uchádzača
1.Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky v zmysle § 32 ods. 1
písm. e) zákona o VO (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
-predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z
obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, iné než živnostenské oprávnenie, vydané
podľa osobitných predpisov)
f/ lehota na otváranie ponúk 20.07.2017 o 10,15 hod.
Poznámka: Nakoľko vybrané obstarávané potraviny podliehajú sezónnemu pohybu
cien, verejný obstarávateľ rozdelil vybrané nakupované komodity do dvoch kategórií –

komodity nakupované v lete a jeseni a komodity nakupované v zime a na jar. Stále však
platí, že musia byť ocenené všetky komodity v obidvoch kategóriách.
9. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
z rozpočtu verejného obstarávateľa
Predpokladaná hodnota:
pre ovocie a zeleninu na: 4.941,60 EUR bez DPH
a pre zemiaky na: 1.868,80 EUR bez DPH
10. Kritéria hodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena za predpokladané množstvo spotreby v EUR s DPH pre
každú časť predmetu zákona osobitne.

Turany, dňa 12.07.2017
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor

Prílohy:
-

Príloha č. 1 čestné vyhlásenie

-

Príloha č. 2 návrh na plnenie kritéria

-

Príloha č. 3 návrh rámcovej dohody

