MESTO PRIEVIDZA
Mestsk ý úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Požiadavka
na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Mesto Prievidza
IČO:
318 442
Sídlo:
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková
Telefón :
046/5179601
E- mail :
iveta.krajcikova@prievidza.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Mgr. Ivana Hromadová
Telefón :
046/5179413
E-mail :
ivana.hromadova@prievidza.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „Pekársky tovar a čerstvé pečivo“.
2.2 Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza .
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.
3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmet zákazky je dodanie pekárskeho tovaru a čerstvého pečiva pre školské jedálne pri materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

P. č.

Popis položiek a technická špecifikácia :
Názor tovaru, veľkosť balenia Merná jednotka Predpokladaný počet
m. j.

1.

Bábovka kakaová 0,500 kg

ks

712

2.

Croissant čokoláda – jemné
pečivo 0,06 kg (nutela, kakao)
Chlieb ľanový krájaný 0,8 kg 1,0 kg
Chlieb pšenično ražný krájaný
0,8 kg – 1,0 kg

ks

5340

ks

5396

ks

12800

3.
4.
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Chlieb ražný krájaný 0,8 kg – 1,0
kg
(slnečnicový)
Chlieb sójový krájaný 0,5 kg
(tmavý)
Chlieb krájaný (viaczrnný) 0,8 1,0 kg
pečivo plnené javorovým
sirupom 0,06 kg
Koláč potláčaný makový 0,05 kg

ks

4000

ks

5260

ks

4396

ks

3100

ks

2500

Koláč potláčaný tvarohový 0,05
kg
Koláč tvarohovo džemový 0,05
kg (ovocný koláč)
Osie hniezdo orechové 0,05 kg

ks

3200

ks

3000

ks

6600

ks

1330

ks

4740

15.

Plundra s makovou plnkou 0,05
kg
Plundra s lekvárovou plnkou 0,05
kg
Rožok cereálny 0,05 kg

ks

10740

16.

Rožok grahamový 0,05 kg

ks

10500

17.

Rožok hladký 0,04 kg

ks

26400

18.

ks

1700

ks

2100

20.

Rožok s makovou plnkou 0,060
kg (duetka)
Rožok s orechovou plnkou 0,06
kg (duetka)
Sendvič 0,350 kg

ks

2680

21.

Strúhanka 0,50 kg

ks

1180

22.

Taštička tvarohová 0,05 kg

ks

2630

23.

Vianočka s hrozienkami 0,50 kg

ks

2880

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

19.
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24.

Závin kakaový 0,300 kg

ks

778

25.

Závin makový 0,300 kg

ks

858

26.

Závin orechový 0,300 kg

ks

798

Osobitné požiadavky pre danú časť:
Tovary nesmú javiť známky porušenia obalu, vlhkosti, nesmie sa v nich vyskytovať hmyz.
Dodávateľ je povinný dodávať tovar v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na
dodanom tovare alebo na dodacom liste neuplynula viac ako 1/3.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy v 1. akosti a najvyššej kvalite v súlade so
zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, príslušných
vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších záväzných predpisov. Dodávaný tovar
musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce Potravinovému kódexu.
Tovar bude dodávaný priebežne na základe objednávok kupujúceho podľa miesta dodania,
množstva, druhu tovaru.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto plnenia,
naložením a vyložením dodaného tovaru do skladu na miesto určenia. Vozidlo musí byť
izotermické a strojovo chladené a hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín
živočíšneho pôvodu. V objednávkach bude upresnený rozsah, množstvo a miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje dodávanie predmetu zákazky na základe objednávok najneskôr do 24
hodín od objednania.
Predmet zákazky bude dodávaný na základe objednávok telefonicky alebo elektronickou
poštou. Objednávanie bude uskutočňované od 8:00 hod do 16:00 hod. Dodanie predmetu
zákazky sa bude realizovať každý deň v čase od 6:30 hod do 9:00 hod. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo požadovať aj operatívne dodanie potravín aj v minimálnom množstvo
podľa potreby objednávateľa.
Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim, bude vykonávať kontrolu
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa
parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu
minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy t. j na základe
zmyslového posúdenia – farba, vôňa tovaru. V prípade ak predávajúci poruší zásadu
čerstvosti a kvality dodaného tovaru, kupujúci tento tovar nepreberie a bude sa to považovať
za hrubé porušenie rámcovej dohody a kupujúcemu vznikne právo na okamžité odstúpenie od
zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania
ceny, akosti, druhu, štruktúry, množstva tovaru špecifikovaného objednávkou alebo ak
dodávka tovaru ku dňu dodania presahuje 1/3 doby spotreby.
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Verejný obstarávateľ pripúšťa aj inú hmotnosť výrobkov avšak v rozsahu +/- 10%.
Ekvivalenty musia byť schválené verejným obstarávateľom Verejný obstarávate si
vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatnej vzorky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru
u jednotlivých položiek pri zachovaní jednotkových cien a celkovej ceny zákazky.
3.2 Dodanie predmetu zákazky :
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a lehota ukončenia dodania predmetu zákazky
je od 15.6.2020 do 30.04.2022. V prípade ak počas platnosti Kúpnej zmluvy, teda v lehote
do 30.04.2022 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, nedôjde k vyčerpaniu zmluvnej ceny,
verejný obstarávateľ môže lehotu trvania Kúpnej zmluvy zmeniť dodatkom, tak aby zmluvná
cena bola dočerpaná.
Miesta dodania:
ŠJMŠ Benického, Ulica P. Benického 154/1, Prievidza
ŠJMŠ Krmana, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza
ŠJMŠ Mišúta, Ulica A. Mišúta 731/4, Prievidza
ŠJMŠ Športová, Športová ulica 134/36, Prievidza
ŠJMŠ Mišíka, Ulica M. Mišíka 398/15, Prievidza
ŠJMŠ Cyrila, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza
ŠJMŠ Gorkého, Ulica M. Gorkého 223/22, Prievidza
ŠJMŠ Clementisa, Cesta Vl. Clementisa 251/12, Prievidza
ŠJMŠ Matúšku, Ulica J. Matúšku 759/1, Prievidza
4. Možnosť predloženia ponuky na:
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa
bodu 8.1 tejto požiadavky) –príloha č. 1 tejto požiadavky.
6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto
požiadavky).
6.3 Uchádzač predloží kópiu rozhodnutia o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou SR alebo iný ekvivalentný doklad.
6.4 Návrh kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou tejto požiadavky podpísanú štatutárom uchádzača.
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6.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným
organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za
TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a
pod.).
6.6 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 11.6.2020 do 13,00hod.
7.2 Ponuky sa predkladajú emailom; adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
iveta.krajcikova@prievidza.sk.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.
Navrhnutá cena za predmet zákazky zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača súvisiace
s predmetom zákazky.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Za opis predmetu obstarávania : Mgr. Ivana Hromadová
V Prievidzi, 3.6.2020

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
Príloha:
Návrh na plnenie kritérií
Tabuľka na ocenenie
Návrh kúpnej zmluvy
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

Názov predmetu zákazky:
Pekársky tovar a čerstvé pečivo
Formulár návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponuky (cenová ponuka uchádzača):
Názov alebo obchodné meno uchádzača: <vyplní uchádzač>
Adresa alebo sídlo uchádzača: <vyplní uchádzač>
IČO : <vyplní uchádzač>
Štatutárny orgán: <vyplní uchádzač>
Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka):
Názov

MJ

Celková cena bez
DPH
<vyplní uchádzač>

Celková cena za predmet zákazky v EUR

celok

Celková cena
s DPH
<vyplní
uchádzač>

Cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača a otlačok pečiatky!
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Príloha č. 2
Tabuľka na ocenenie:

P. č.

Názor tovaru, veľkosť balenia

1.

Bábovka kakaová 0,500 kg
Croissant čokoláda – jemné pečivo 0,06 kg (nutela,
kakao)
Chlieb ľanový krájaný 0,8 kg - 1,0 kg
Chlieb pšenično ražný krájaný 0,8 kg – 1,0 kg
Chlieb ražný krájaný 0,8 kg – 1,0 kg
(slnečnicový)
Chlieb sójový krájaný 0,5 kg (tmavý)
Chlieb krájaný (viaczrnný) 0,8 -1,0 kg
pečivo plnené javorovým sirupom 0,06 kg
Koláč potláčaný makový 0,05 kg
Koláč potláčaný tvarohový 0,05 kg
Koláč tvarohovo džemový 0,05 kg (ovocný koláč)
Osie hniezdo orechové 0,05 kg
Plunda s makovou plnkou 0,05 kg
Plundra s lekvárovou plnkou 0,05 kg
Rožok cereálny 0,05 kg
Rožok grahamový 0,05 kg
Rožok hladký 0,04 kg
Rožok s makovou plnkou 0,060 kg (duetka)
Rožok s orechovou plnkou 0,06 kg (duetka)
Sendvič 0,350 kg
Strúhanka 0,50 kg
Taštička tvarohová 0,05 kg
Vianočka s hrozienkami 0,50 kg
Závin kakaový 0,300 kg
Závin makový 0,300 kg
Závin orechový 0,300 kg

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Merná Predpokladaný
jednotka počet m. j.
ks

712

ks

5340

ks
ks

5396
12800

ks

4000

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

5260
4396
3100
2500
3200
3000
6600
1330
4740
10740
10500
26400
1700
2100
2680
1180
2630
2880
778
858
798

Cena za 1 Cena za 1 Cena celkom Cena celkom
mernú
mernú
bez DPH za
s DPH za
jednotku jednotku s predpokladaný predpokladaný
bez DPH
DPH
počet m. j.
počet m. j.
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