ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice – Kavečany

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(tovary )
Názov zákazky: : „Mäso – krmivo pre zvieratá“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice- Kavečany
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
IČO: 00083089
Kontaktné miesto: ZOO Košice , Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice- Kavečany
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Tóthová
Telefón 055/7968014,
E-mail: tothova@zookosice.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet: mäso
Hlavný slovník: 15110000-2
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Mäso – krmivo pre zvieratá
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávok mrazeného, baleného alebo voľne
loženého hovädzieho mäsa, mrazených kurčiat, vnútorností pre zvieratá v ZOO Košice vrátane
dopravy. Špecifikácia jednotlivých položiek zákazky je uvedená v prílohe č.1 Výzvy: Cenová ponuka
Mäso - krmivo pre zvieratá , ktoré verejný obstarávateľ bude realizovať na základe samostatných
písomných objednávok počas roka. Dodávaný tovar má mať veterinárne osvedčenie o zdravotnej
nezávadnosti mäsa.
4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH): 21 000,- Eur bez DPH

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky nie je delený na časti.
7.

LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 28/01/2022

Do: 13:00 hod.

6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné
riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 31.5/2022

9. STANOVENIE CENY:
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s predajom tovaru. Cenu je
potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH
a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie rámcovej dohody na obdobie 12 mesiacov.
Miestom plnenia predmetu zákazky: je sídlo verejného obstarávateľa.
Lehota dodania predmetu zákazky: do 15 dní
Splatnosť faktúr: 30 dní
11. PODMIENKY ÚČASTI:
Uchádzač predloží doklad, že je oprávnený poskytovať danú službu/dodávať tovar na predmet
zákazky
12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky
13. PREDKLADANIE PONÚK:
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 7, v slovenskom
jazyku a to prostredníctvom systému Proebiz Josephine
Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať
v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné
v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) ZVO podať námietky.
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani
jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
- Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
- Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného obstarávateľa,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
d) jej zrušenie nariadil úrad,
e) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa
alebo sú
neregulárne alebo inak neprijateľné.
Verejný obstarávateľ môže požiadať úspešného uchádzača o predloženie:
- Originálu alebo overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku, prípadne ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené
iba skenované kópie. Predkladá sa originál dokladu, alebo úradne overená kópia takéhoto
originálu, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu podpísania zmluvy.

14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum
trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a
neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Vypracoval: Ing. Kristína Tóthová
Dňa: 14.1.2022

________________________
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ
PRÍLOHA č.1 : Ponuka uchádzača

