
1. Verejný obstarávateľ:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
IČO:
Zastúpená:
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Výzva na predkladanie ponúk Rl Č. 981/2019
k zákazke podľa §117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávan í

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpísov (ďalej tiež "ZoVO")

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
Bratislava 1
81243
00397687
Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne, Bernolákova 1 ,
811 07 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Beáta Havelková
tel. č.: +421 918 664 011
e-mail: beata.havelkova@stuba.sk
Kontaktná osoba: Ing.Lucia Bellerová
tel. č.: +421 918 664 015
e-mail: lucia.bellerova@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stuba.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO").

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:
Zákazka bude realizovaná v zmysle §5 ods.4 ZoVO ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie
tovaru, ktorým sú potraviny.

4. Názov zákazky podl'a verejného obstarávateľa:

"Cukor"
5. Druh zákazky:

Zákazka zadávaná podl'a §117 zákona Č. 343/2015 Z. z. ZoVO - zákazka na dodanie tovaru, ktorým
sú potraviny.

6. Hlavné miesto dodania tovaru:

• Študentská jedáleň Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1J

• Študentská jedáleň Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava 3,
• Študentská jedáleň SvF, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1J

• Výdajňa stravy R-STU, Vazovova 5, 81243 Bratislava 1.

7. Výsledok verejného obstarávania:

Uzatvorenie zmluvy (Rámcová dohoda) v zmysle § 269, ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

8. Stručný opis zákazky:

Dodanie tovaru - "Cukor" pre študentské jedálne ÚZ ŠDaJ v rozsahu požadovaného množstva
a sortimentu uvedeného v jednotlivých objednávkach objednávatel'a a v súlade s Prílohou č.3 resp.
ekvivalent. Balenie jednotlivých druhov tovarov bude spresnené v jednotlivých objednávkach.
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Všeobecná časť:
a) Verejný obstarávatel' od uchádzačov požaduje pre požadovaný predmet zákazky s názvom -

"Cukor" povinnosť dodávať tovar najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené vo Vyhláške
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o niektorých cukroch
Č. 37/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Dodaný tovar musí spíňať všetky predpisy
zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR Č.
2143/2006-100 PK SR.

b) Predávajúci dodá objednaný tovar vo vysokej kvalite, vyhovujúci hygienickým a ostatným
normám a manažérskych systémov v oblasti bezpečnosti potravín, v predpísaných obaloch,
v objeme, v množstve a termíne podľa jednotlivých objednávok. Dodaný tovar - cukor podl'a
vyhlášky Č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín musí byť riadne zabalený a označený štítkom,
na ktorom bude uvedený názov tovaru, názov výrobcu, dátum výroby a dátum/doba spotreby,
zloženie. Ak nebude možné uvedenú požiadavku splniť s ohl'adom na charakter alebo druh
tovaru, predmetné údaje budú uvedené na dodacích listov alebo z inej sprievodnej
dokumentácie. Vyžadujeme dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti potravín.

c) V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom,
uchádzač predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na
motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky. Z predložených potvrdení
musí byť zrejmé, že prevádzka uchádzača spíňa všetky príslušné hygienické požiadavky podl'a
osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu predmetu zákazky a jeho
uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov
Európskej únie.

d) Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania,
naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. Preprava tovaru
požaduje verejný obstarávatel' zabezpečiť vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu predmetu
zákazky. Dopravu tovaru bude predávajúci zabezpečovať v zmysle právnych predpisov
o ochrane zdravia I'udí a ochrane životného prostredia schválené Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky, týkajúcich sa dopravných a paletizačných prostriedkov spôsobilých na
prepravu predmetu zákazky takým spôsobom, aby boli dodržané požiadavky stanovené
"Potravinovým kódexom" a aby sa zachovala zdravotná nezávadnosť a požadovaná kvalita
tovaru.

e) Dopravu predmetu zákazky na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje
predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho
poškodením alebo znehodnotením.

n Predávajúci bude dodávať tovar na základe elektronickej (e-mailom) alebo telefonickej výzvy.
g) Predávajúci dodá objednaný tovar najneskôr do 24 hodín, vo výnimočných prípadoch do 12

hodín, a to v pracovných dňoch a v sobotu od 0600 hod. do 0900 hod. od doručenia objednávky
na miesta dodania v zmysle bodu 6. Ak si to budú vyžadovať prevádzkové potreby
predávajúceho, objednávatel' s dodávatel'om dohodnú predbežný harmonogram dodávania
tovaru tak, že určia, čo sa na účely tejto dohody rozumie "výnimočným prípadom/výnimočnými
prípadmi".

h) Pri odovzdávaní a preberaní dodaného predmetu zákazky bude prebiehať kvalitatívna aj
kvantitatívna kontrola.

i) Verejný obstarávatel' je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý nie je
uvedený v Prílohe Č. 3 k tejto Výzve alebo iný druh tovaru na základe zmenených požiadaviek
na výživové a nutričné hodnoty stravy pre stravníkov alebo v prípade potreby v súlade s §18
ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
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j) Rámcovú dohodu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania
v prípade, že hodnota všetkých uskutočnených zmien nebude presahovať 10% z celkového
finančného limitu pôvodnej Rámcovej dohody.

Spoločný slovník obstarávanía (CPV):
Hlavný slovník obstarávania (CPV):
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky

Doplňujúci hlavný slovník obstarávania (CPV):
15831000-2 Cukor
15831200-4 Biely cukor
15831500-7 Cukrové sirupy
15831600-8 Med
60100000-9 Služby cestnej dopravy

Celkový rozsah predmetu zákazky:
Dodanie tovaru - "Cukor" určené pre jednotlivé súčasti Úl ŠDaJ STU v Bratislave v zmysle bodu 6
podl'a prílohy Č. 3 resp. ekvivalent.

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 3410

10. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 9

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu z prostriedkov Úl ŠDaJ STU v
Bratislave.

12. Podmienky účasti:
12.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

Uchádzač musí spíňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32
ods. 1 písm. e), n loVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6
písm. n loVO. Ustanovenie §11 loVO týmto nie je dotknuté.

Verejný obstarávateľ k splneniu podmienok účasti od uchádzačov požaduje predložiť:
a) podl'a § 32 ods. 1 písm. e) loVO doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (pre
splnenie podmienky osobného postavenia postačuje , ak uchádzač / záujemca vo svojej
ponuke predloží internetový informatívny výpis z obchodného registra alebo
profesijného registra),

b) podľa § 32 ods. 1 písm. n loVO čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávatel' stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so
svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podl'a
tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.
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13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách bez DPH.

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
Dátum a čas: do 22.03.2019 12:00 hod.

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava
zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

15. Miesto na predloženie ponúk:
Sekretariát riaditel'a ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1

Označenie obálky:
Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s pečiatkou odosielateľa a označením:

SÚŤAžNÁ PONUKA: "Cukor"

16. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:

16.1 Identifikačné údaje uchádzača - Príloha Č. 1

16.2 Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podl'a bodu
12 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

16.3 Návrh uchádzača na plnenie kritéria, určeného verejným obstarávatel'om na hodnotenie
ponúk - Príloha Č. 2 (uchádzač uvedie celkovú cenu za všetky položky tovaru)

16.4 Špecifikácia predmetu zákazky - Príloha Č. 3 (uchádzač uvedie ceny za jednotlivé položky
tovaru)

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do termínu: 30.06.2019

18. Zákazka sa týka projektu I programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto Výzve
na predkladanie ponúk,
zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené;
ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
nebude predložená ani jedna ponuka.
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Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Bratislave, 14.03.2019

Ing.FrantišekHulík
riaditel'ÚZ ŠDaJ STU

Prílohy:
Prílohač.1 - Identifikačné údaje uchádzača
Prílohač.2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č.3 - Špecifikácia predmetu zákazky
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Príloha č.1
Identifikačné údaje uchádzača '.

Predmet zákazky: "Cukor"

Názov/ obchodné meno:

Sídlo/ miesto podnikania:

Právna forma:

Zapísaný 2:

Štatutárny orgán 3:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

ABO, IBAN + SWIFT 4:

Kontaktná osoba:

telefón:

fax:

e-mail:

V dňa .

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača

1 - v prípade skupiny dodávateľov predloží každý člen skupiny dodávatel'ov samostatne
2 - označenie registra, v ktorom je uchádzač zapísaný
3 - uchádzač uvedie všetkých členov štatutárneho orgánu
4 - doplní uchádzač so sídlom mímo územia Slovenskej republiky



Príloha č.2

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk
na predmet zákazky: "Cukor"

Návrh na plnenie kritéria Č. 1
Kritérium: Návrh:

Najnižšia konečná zmluvná cena v EUR spolu
bez DPH. Váha kritéria je 100 % Spolu .................................. EUR spolu bez DPH

Pečiatka a podpis uchádzača:

V......................................

Dňa..................................

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť na tomto formulári.



Špecifikácia predmetu zákazky Príloha Č. 3

15831200-4
15831500-7
15831600-8

Biely cukor
Cukrové sirupy
Med

Merná Predpokladané Cena za m.j. v € Cena spolu
P.Č. Názov tovaru jedn. množstvo dodania za bez DPH v€ bez DPH

9 mesiacov (stľpec d x e = D
a b c d e f

1. Cukor biely kryštál kg 1640 -

2. Cukor biely múčka kg 135 -

3. Cukor biely vanilkový kg 10 -

4. Cukor biely hygienický 8g ks 7050 -

5. Cukrový sirup I 475 -

6. Med porcovaný 20 g ks 630 -

7. Med kg 7 -
SPOLU 9947 .

V cene požadujeme zahrnúť náklady na balenie, manipuláciu a dopravu.

v .

Dňa: pečiatka a podpis uchádzača


