MINISTERSTVO OBRANY SR
22. mechanizovaný prápor Michalovce
Č. p. :

22.mpr-359-5/2018-S4

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení
22. mechanizovaný prápor Michalovce
Užhorodská 1
071 01 Michalovce
IČO : 30845572
Kontaktná osoba : Lukáš GNIP
Telefón :
0960 540228, 0960 540388
FAX :
0960540433
e-mail : lukas.gnip@mil.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: Ovocie a zelenina
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka zeleniny a ovocia pre potreby kuchyne 22.mechanizovaného práporu
Michalovce
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 tejto výzvy.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV- 03222321-9, 03222220-1, 03222210-8, 03222240-7, 03222118-3, 03222111-4, 03221410-3,
03221310-2, 15872100-2, 03221270-9, 03221240-0, 03221420-6, 03221430-9, 03212100-1,
03221230-7, 15332180-9, 03222341-5
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky je rozdelený na časti, z ktorých každá časť bude predmetom samostatného
vyhodnotenia a samostatnej objednávky od nadobudnutia účinnosti KZ do 31.12.2019.
2.6 Miesto dodania tovaru:
Ministerstvo obrany SR, 22. mechanizovaný prápor Michalovce, budova č.48, nakladacia rampa,
prípadne ďalšie miesto podľa upresnenia obstarávateľa
2.7 Termín dodania tovaru:
Od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2019, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty
zákazky. Podľa vystavených objednávok každý pracovný deň v dobe od 7:00 do 14:00.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Kúpna zmluva

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
18 156,90 € bez DPH.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie : dňa 19.12.2018 o 15.00 hod. Ponuky je potrebné doručiť na
adresu verejného obstarávateľa: 22. mechanizovaný prápor Michalovce, Užhorodská 1, 071 01
Michalovce.
Spôsob doručenia ponúk:
Poštou : 22. mechanizovaný prápor Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce,
Osobne : 22. mechanizovaný prápor Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce,
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená a
označená údajmi :
Adresa verejného obstarávateľa
Adresa uchádzača (jeho obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania),
Označenie „Súťaž – neotvárať“
Heslo „Ovocie a zelenina“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 20. decembra 2018
o 09.20 hod, bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia ponuky.

6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá fyzická
osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy.
7.2. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru v prílohe č.1 za predpokladané množstvo jednotlivých
položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená v menovej
jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé druhy položiek.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru
do miesta dodania.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.

9. Obchodné podmienky dodania tovaru
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva na dodanie požadovaného množstva predmetu
zákazky.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe vystavených
objednávok.

Preddavok sa neposkytuje.

10. Doplňujúce informácie:
Dodávaný tovar prepravovať a dodávať v hygienicky nezávadných obaloch obvyklých na prepravu
uvedeného tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje dodávky kupujúcemu realizovať na základe objednávok kupujúceho, každý
pracovný deň v čase od 07,00 hod. do 14,00 hod.
Kvalita dodávaného tovaru sa požaduje v akostnej triede „A“, čerstvý, bez pachov a plesní.
Cenovú ponuku požadujeme spracovať v mene Euro s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1, pričom ceny
musia byť konečné, musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky a
fakturácie počas celej doby platnosti zmluvy. Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude
vykonaná po riadnom čiastkovom splnení predmetu zákazky prevzatím tovaru v mieste plnenia v
termíne splatnosti faktúry do 30 dní po obdržaní faktúry kupujúcim. Faktúru doručiť pri dodávke tovaru
alebo najneskôr do 14 dní po prevzatí dodávky na adresu : 22. mechanizovaný prápor Michalovce,
Užhorodská 1, 07101 Michalovce.
V prípade, že pri preberaní tovarov predmetu zákazky sa zistí vada dodávaného tovaru, záruky tovaru
a množstva, uplatňovanie reklamácií sa vykoná priamo pri prevzatí tovaru podľa platných právnych
noriem v SR.
Na všetok tovar dodávaný podľa tejto dohody sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby ich
minimálnej trvanlivosti. Zárukou na akosť sa rozumie záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po
dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a zachová si dohodnuté inak obvyklé
vlastnosti. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie záručnej doby alebo doby trvanlivosti
alebo použiteľnosti dodaného tovaru na obale. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodávaných tovarov,
vrátane skrytých chýb tovaru, pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a
pod., uvedených na obaloch tovarov, do konca vyznačenej doby. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať
tovar výhradne v prvej akostnej triede.
V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistí vada tovaru (zjavná vada) alebo počas plynutia záručnej doby
tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada), veliteľ útvaru oznámi vadu tovaru predávajúcemu pri
preberaní tovaru ihneď, v inom prípade telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, pričom
bezodkladne zašle predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu). V prípade dodania
vadného tovaru má veliteľ útvaru právo požadovať dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho
tovaru alebo, ak to nie je z časového hľadiska možné, v rozsahu vadného plnenia odstúpiť od zmluvy –
objednávky.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača
na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 6.1. tejto výzvy
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Michalovciach dňa 12. decembra 2018

Spracovateľ:

Schválil:

npor. Ing Lukáš GNIP
................................................................

pplk. Ing. Vincent CSERY, veliteľ
.........................................................................

Podpis, meno, priezvisko, titul

podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu

Príloha č.1
k Č.: 22.mpr-359-5/2018-S4
Počet listov: 2

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky
: „Ovocie a zelenina“
Uchádzač
:......................................
Adresa, sídlo
:......................................
Bankové spojenie
:......................................
Číslo účtu
:......................................
IČO
:......................................
IČO DPH
:......................................
Telefón/fax/e-mail
:......................................
Kontaktná osoba/štatutárny zástupca : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapísaný v obchodnom registri
:......................................
HODNOTIACA TABUĽKA

P.č.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Názov, hmotnosť,
značka, charakteristika

Merná
Jednot.

Predp.
množ.

Cena za M.j.
bez DPH v €

b

c
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

d
1000
300
100
100
800
1200
400
800
200
300
800
100
1000
100
300
300
200

e

Banány
Broskyne
Citróny
Hrozno stolové (biele,červené)
Hrušky
Jablká (Golden, Gala, červené, Idared, Jonagold)
Kiwi
Mandarinky
Melón červený
Nektarinky
Pomaranče
Cesnak
Cibuľa
Cibuľka jarná
Kapusta hlávková biela
Kapusta hlávková červená
Karfiol

Cena za
M.j. s DPH
v€
f

Cena celkom
(d x f = g )
g

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Mrkva
Paprika (zelená, červená, žltá)
Paradajky
Petržlen
Šalát hlávkový
Uhorky šalátové
Šampiňóny čerstvé
Zemiaky
Pór
Kôpor čerstvý
Zeler
Kaleráb
Petržlenová vňať čerstvá
Čínska kapusta
Špenát
Brokolica
Zázvor

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Cena celkom za celý predmet zákazky s DPH v EUR:

195
200
400
100
200
200
100
7500
50
15
100
100
10
100
100
100
10
-

∑

∑

∑

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadované množstvá jednotlivých typov tovarov na základe potrieb 22. mechanizovaného práporu Michalovce
Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky.

V................................dňa.....................................

___________________________________
Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

