MESTO BYTČA
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia
Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
č:

/2011 – VaŽP

V Bytči dňa: 16.2.2011.
Vybavuje: Ing. Beníček

VEC: Výzva na predloženie ponuky
V rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky
na predmet zákazky:

„Dodávka mäsa pre školské jedálne“
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok bravčového a hovädzieho mäsa
pre školské jedálne pri základných školách v pôsobnosti mesta Bytča. Podrobný opis
predmetu zákazky, podmienky účasti a ďalšie informácie potrebné pre vypracovanie ponuky
sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré tvoria prílohu tejto Výzvy. Výzva bude zverejnená
ne internetovej stránke verejného obstarávania, (www.bytca.sk).
Ponuku je potrebné predložiť na Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, podateľňa č. dv.
15 (1. poschodie) v termíne najneskôr do 25. februára 2011 do 14. 00 hod.
Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom

Miroslav M i n á r č i k
primátor mesta

Príloha:
- Výzva a podklady pre vypracovanie cenovej ponuky

VÝZVA
zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru na predmet zákazky:
„ Dodávka mäsa pre školské jedálne“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča
IČO: 00 321 192
Telefón: 041/5073914
Fax: 041/5073912
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček
e-mail : msu@bytca.sk
2 Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1. tejto výzvy
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka bravčového a hovädzieho mäsa pre potreby
školských jedální, pri základných školách v pôsobnosti mesta Bytča, ktoré budú realizované
na základe čiastkových objednávok 2 – 3 krát do týždňa. Týždenné množstvo odobratého
mäsa bude cca 210 kg pre obe školské jedálne podľa nasledovného druhového zloženia:
Rozsah dodávky:
- hovädzie zadné bez kosti
- hovädzie predné bez kosti
- bravčové pliecko
- bravčové stehno
- bravčové pliecko neupravené

4. Miesto plnenia: ŠJ pri ZŠ na Ul. mieru 1235 v Bytči, 014 01 Bytča
ŠJ pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči, 014 01 Bytča
5. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť uvedený
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu
zákazky. Ďalšie požadované doklady :
a) úradne osvedčená fotokópia platného oznámenia Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR, ktorým sa preukáže pridelenie úradného veterinárneho čísla prevádzkarne
uchádzača prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.
b) úradne osvedčená fotokópia platného rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR, alebo príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o schválení
prevádzkarne uchádzača na činnosť rozrábanie čerstvého mäsa, jeho skladovanie, uvádzanie

na trh a jeho vývoz do členských štátov EÚ, prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov
platných v krajine sídla uchádzača.
c) úradne osvedčená fotokópia platného rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR, alebo príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o schválení
prevádzkarne uchádzača na výrobu tepelne spracovaných mäsových výrobkov z čerstvého
mäsa, na ich skladovanie, uvádzanie na trh a v ďalších členských štátoch EÚ prípadne
ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.
d) v prípade, ak uchádzač nemá zriadenú prevádzkareň, preloží v overených fotokópiách
doklady podľa bodov a), b) a c) svojho dodávateľa mäsa a zmluvu s príslušným dodávateľom.
e) čestné vyhlásenie, že uchádzač zabezpečí prepravu predmetu zákazky vlastným prípadne
zmluvne zabezpečeným motorovým vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu živočíšnych
produktov.
Výsledná cena bude určená nasledovne:
Celková cena dodania predmetu zákazky:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa.
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Zmluva sa uzavrie na dobu
od 1.3.2011 do 30.6.2011.
7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
a) dňa 25.2.2011. do 14. 00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese,
c) jazyk ponuky slovenčina, mena €,
d) ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača,
e) súčasťou ponuky musí byť doklad o oprávnení ponúkať premet zákazky (výpis zo
živnostenského registra, resp. výpis z obchodného registra), a ďalšie doklady podľa
bodu 5 tejto Výzvy.
8. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
9. Kritériá hodnotenia ponúk:
-

najnižšia cena s DPH

100 %

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku pokiaľ bude
víťazná ponuka presahovať výšku poskytnutých finančných prostriedkov, ako aj v zmysle
§ 46 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, pri akejkoľvek zmene ceny a najmä kvality,
počas trvania zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom vykonať vlastný prieskum trhu za
účelom zistenia aktuálnych cien na trhu a kontroly kvality a požadovať od dodávateľa
tovarov adekvátnu úpravu cien. Ďalšie náležitosti týkajúce sa cien, budú upravené v Kúpnej
zmluve uzatvorenej medzi verejným uchádzačom a dodávateľom tovarov.

