Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. p.: CÚZ –VO – 2/2020
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov: CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Názov a adresa prevádzky: stredisko Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.cuz.sk/
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Kötelesová

Telefón: 0918 322 097

E-mail: iveta.kotelesova@cuz.sk
II. OPIS
Názov zákazky:

Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny pre prevádzky CÚZ
Druh zákazky: tovar, služba
Spoločný slovník obstarávania – CPV:
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy, 60000000-8 - Dopravné služby.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno
1. Časť A
2. Časť B.
Hlavné miesto poskytovania zákazky:
CÚZ – časť A pre strediská: Bratislava, Senec, Trnava, Piešťany,
CÚZ – časť B pre strediská: Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso,
v prípade vzniku nových stredísk budú aj tieto pričlenené k existujúcim miestam dodania.
Termín splnenia zákazky: 01.02. 2020 – 31.12.2021
Stručný opis zákazky:
dodávka čerstvého ovocia a zeleniny na priamu konzumáciu a ďalšie spracovanie v stravovacích,
reštauračných a hotelových zariadeniach objednávateľa.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky:
1./ Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny v kvalite I. triedy, bez zjavných poškodení, bez
chemických konzervačných látok, určeného na prípravu jedál a na priamu konzumáciu so
záručnou dobou nie kratšou ako 2/3 z celkovej minimálnej záručnej doby.
2./ Denná dodávka požadovaného tovaru v pracovné dni pondelok – piatok, najneskôr do 7.00
hod. ráno.
3./ Tovar musí byť bez viditeľného poškodenia, bez známok hniloby, bez akýchkoľvek
viditeľných cudzích látok, cudzieho pachu alebo chuti, bez škodcov a bez poškodenia spôsobené
škodcami, bez nadmernej povrchovej vlhkosti.
4./ Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle
ustanovení výnosu č. 2608/2005-100 ktorým sa vydáva IXX. hlava III. Časti PK SR, zákona č.
152/1995 Z .z. o potravinách v z. n. p. a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
5./ Cena je maximálna vrátane všetkých ekonomicky oprávnených nákladov uchádzača
vynaložených v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia rámcovej dohody, napr. obaly na
prepravu tovaru, doprava na miesto dodania prepravnými prostriedkami určenými na prevoz
potravín, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru na
konkrétne miesto, náklady spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby.
6./ Príloha č. 1 – časť A: Sortiment požadovaného tovaru.
7./ Príloha č. 2 – časť B: Sortiment požadovaného tovaru
8./ Príloha č. 3 - Návrh rámcovej dohody /znenie platné pre obidve časti A aj B s určením
konkrétnych prevádzok pre vybranú časť A alebo B/.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne ........................ EUR bez DPH za celý
predmet zákazky.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie –
emailom: iveta.kotelesova@cuz.sk .

Predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť ponuku:
1. na vybranú jednu časť: A alebo B, alebo
2. na obidve časti A aj B,
pričom obidve časti A aj B budú vyhodnocované samostatne.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 14.01.2020
Čas: do 9,00 hod.
Spôsob predkladania ponúk - email: iveta.kotelesova@cuz.sk
PODMIENKY ÚČASTI
Úspešný uchádzač predloží nasledujúce doklady:









Doklad o evidencii v registri podnikateľov s potravinami vydaný Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou SR podľa č. 10 nariadenia EÚ č. 543/2011 a výsledok
z poslednej kontroly.
Predloženie platného potvrdenia o registrácií prevádzkarne podľa zákona č. 152/95 Z. z.v
znení neskorších predpisov na preukázanie súhlasu štátneho orgánu s výrobou,
skladovaním a distribúciou predmetu zákazky.
Kópiu Rozhodnutia o udelení Značky kvality SK alebo podobnej značky alebo certifikátu
kvality.
Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpisu zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod. V prípade
zistenia najneskôr pred podpisom zmluvy, že nie je uvedený v tomto registri v súlade
s príslušnými ustanoveniami ZVO, má verejný obstarávateľ právo nepristúpiť k podpisu
zmluvy.

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.
Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk v časti A aj B bude v každej časti samostatne
určený úspešný uchádzač.
Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude pre každú časť A aj B samostatne uzatvorená
rámcová dohoda na príslušné obdobie na dodanie požadovanej služby zákazky. Návrh rámcovej
dohody – príloha č. 2.
1. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu
obstarávania na základe objednávky a potvrdeného dodacieho listu, so splatnosťou
faktúry do 30 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.
2. Objednávka nebude zo strany úspešného uchádzača nijako limitovaná, ani množstvom
a ani cenou.
3. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
4. V prípade vzniku záväzku/pohľadávky, nesmie byť táto prevedená na tretiu stranu bez
písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave, dňa 20.12.2019
Dátum odoslania výzvy: 07.01.2020
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