Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1.

Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01
Liptovský Mikuláš 1

IČO: 37910337 Telefón: 044 2882670; 044 2883303 E-mail: obstaravanie@aos.sk
2. Predmet zákazky: Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M. CPV 03142500-3
3. Typ zmluvy: Objednávky
Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031
4.
01 Liptovský Mikuláš (Rampa stravovacieho zariadenia)
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej aukcie. Víťaz elektronickej
5.
aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa ods. 11 tejto výzvy.
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania predmetu zákazky: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 12.000,00 € bez DPH
Forma predkladania ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk 12.02.2019 od 11:30 hod. do 20.02.2019 do 08:00 hod. Výzvy do certifikovanej
elektronickej aukcie budú odoslané 20.02.2019 po 08:00 hod.
Certifikovaná aukcia - 25.02.2019 od 09.00 do 09.30 hod.
Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania
aukcie vždy o ďalšie dve minúty.
Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára.
8.

Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú z ocenených
položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad
pre stanovenie ceny).
3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena do miesta dodania verejného
obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s dodaním predmetu zákazky).
Funkčná špecifikácia
Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke, zo schválených
prevádzkarní Štátnej veterinárnej a potravinovej správa Slovenskej republiky v Zozname schválených/registrovaných
potravinárskych prevádzkarní Sekcia X. Vajcia a vaječné výrobky - [Eggs and egg products]. Zoznam prevádzkarní, ktoré
zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES)
č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom
znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.
Technická špecifikácia

9.

Dodávané čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“ slovenského pôvodu z nosníc na podstielke.
Musia spĺňať
1. NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia.
2.Dodávané čerstvé vajcia musia spĺňať "Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť,
hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky
na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu,
manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe
je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

3.Množstvo je možne spresniť a navýšiť podľa ukončenej elektronickej aukcie najviac však do výšky 12.000,00 € bez DPH.
Informácia k označovaniu vajec: Každá prevádzkareň pre nosnice má pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
Slovenskej republiky schvaľovacie číslo, ktorým sa označuje celá produkcia vajec určená na ľudský konzum, umiestnená na trh.
Zoznamy sa nachádzajú v sekcii Schválené prevádzkarne (EU) - SEKCIA - VI. Prevádzkarne pre nosnice Schvaľovacie číslo
prevádzkarne pre nosnice sa skladá:
• z číslice označujúcej spôsob chovu, nasledovným spôsobom: 0 pre ekologickú poľnohospodársku výrobu; 1 pre chov vo
voľnom výbehu; 2 pre chov na podlahe; 3 pre chov v obohatených klietkach;
• z kódu krajiny, pričom kód Slovenskej republiky je SK;
• a z identifikačného čísla, ktoré sa skladá zo skratky okresu, v ktorom sa prevádzkareň nachádza a poradového čísla v rámci
predmetného okresu.
Osobitné požiadavky na plnenie
PREDMET ZÁKAZKY - dodanie potravín: Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc
na podstielke zo schválených prevádzkarní Štátnej veterinárnej a potravinovej správa Slovenskej republiky v Zozname
schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní Sekcia X. Vajcia a vaječné výrobky - [Eggs and egg products]. Balenie
a doprava do miesta kupujúceho na vlastné náklady a odovzdanie kupujúcemu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s
uchádzačom, ktorý uspeje, že v prípade potreby môže tento zoznam po vzájomnej dohode doplniť o ďalší sortiment uvedeného
druhu tovaru, ktorý má dodávateľ v ponuke, pri neprekročení určeného limitu touto verejnou súťažou 12.000,00 EUR bez DPH.
1.2. Objednaný tovar do miesta dodania dodávať denne v pondelok až piatok v čase od 07,00 hod do 12,00 hod pri obdržaní
objednávky 24 hodín pred realizovaním dodávky podanej elektronicky, faxom alebo e-mailom.
1.3. Vajcia musia byť dodané vo vozidlách spĺňajúcich právne predpisy Slovenskej republiky a EU.
1.4. Vajcia musí byť dodávaný v akosti a kvalite I. triedy, zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a
hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky zákona o potravinách. č. 152/1995 Z.z., ktorého záruka v čase dodania
nepresiahla 1/10 zákonnej normy.
1.5.Dodávateľ do 3 pracovný dní po uskutočnení aukcie oznámi objednávateľovi na e-mail: stravovanie@aos.sk, osobu
zodpovednú za plnenie predmetu zákazky, telefonický a e-mailový kontakt na zasielanie objednávok.
1.6. Objednávateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Celkové množstvo jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako
predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstva bližšie špecifikuje v jednotlivých čiastkových objednávkach v závislosti
od počtu stravovaných a podobne. Uvedené množstva sú predpokladané. Skutočný objem tovaru môže byť nižší/výžší - v
závislosti od reálnej potreby objednávateľa.
1.7. Verejný obstarávateľ môže po vzájomnej dohode objednať aj iný druh čerstvých vajec.
1.8. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom
riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu, alebo faktúry ktorá slúži zároveň ako dodací
list.
1.9. Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví
po dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
1.10.Uznané reklamované kvalitatívne vady dodávateľ odstráni bezplatnou výmenou vadného tovaru do 4 hodín od uznania
reklamácie a kvantitatívne vady do 4 hodín od uznania reklamácie.
Ak pochybí dodávateľ či už v kvalitatívnom alebo kvantitatívnom množstve a pri akútnej potrebe vráteného tovaru si
objednávateľ vyhradzuje právo na zakúpenie tovaru u iného dodávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je objednávateľ oprávnený požadovať od
dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25% vo výške z kúpnej ceny tovaru, s ktorého sa predávajúci omeškal a to
za každú aj započatú hodinu omeškania s dodaním tovaru. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne
podľa objednávky, má objednávateľ nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny nedodaného tovaru. Kúpna
zmluva sa uzatvára na dobu p. do vyčerpania 12 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladané množstvo vajec spotrebovaných za jeden kalendárny rok.
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10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie doručiť
verejnému obstarávateľovi:
- podpísanú a vytlačenú cenovú ponuku
- doklad (rozhodnutie, oznámenie) Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky: Potvrdenie prevádzkarní,
ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení
(ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným - orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v
11. platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov a ostatnej súvisiacej legislatívy - ktorým sa preukáže pridelenie úradného schvaľovacieho čísla.

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena (cena s DPH za celkovú ponuku)
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov do 12.000,00 EUR bez DPH.

