VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Verejný obstarávateľ: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
IČO: 31 946 615, DIČ: 2020492243
Kontaktné miesto: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice, 1 poschodie sekretariát
Kontaktná osoba: Elena Maňková
Telefón: +421 55 7260 712
E-mail: sekretariat@hotelkake.sk
1.Názov zákazky

: Alkoholické nápoje 2022 - 2023

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania dodania tovarov:
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Druh zákazky: Dodanie tovarov
Miesto dodania predmetu zákazky: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
3. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej sú: Alkoholické nápoje 2022 - 2023
Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve .
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:

2.376,90 EUR bez DPH ,

2.852,28 EUR s DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky
určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za
neprijateľnú a má právo neprijať ju.
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Výsledkom tejto zákazky bude uzavretie rámcovej dohody. Množstvá uvedené v prílohe č.1 sú
množstvá len predpokladané počas trvania Rámcovej dohody a verejný obstarávateľ je oprávnený
objednať si väčšie, resp. menšie množstvo tovaru , a je taktiež oprávnený objednať si aj iný sortiment
tovaru podľa platného cenníka a to na základe jeho aktuálnych potrieb.
Doba trvania Rámcovej dohody je odo dňa účinnosti na obdobie 12 mesiacov.
6.Podmienky účasti, obsah ponuky
6.1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom
obstarávaní týmto nie je dotknuté.
Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
a) Je oprávnený dodávať tovar. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení
dodávať tovar predmetu zákazky.

Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení
dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení
dodávať tovar ) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak
má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo
www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si
oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ. Odporúča sa v tomto
prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu o oprávnení podnikať, ktoré sú predmetom tejto
zákazky.
b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto
podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač
má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania a splnenie
bodu 3.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky
určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania. T. z.,
že kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania a splnenie bodu 3.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie
úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 31.05.2022
-

Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s touto výzvou musia byť doručené v zalepenej obálke
s heslom zákazky: Alkoholické nápoje 2022 -2023 a s nápisom „Neotvárať “

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného
obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 hod. do 14,00 hod.
-

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne,
je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom
a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne
doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

-

V prípade, ak že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom e - mailu zašle cenovú ponuku v
uvedenej lehote na predkladanie ponúk na adresu : sekretariat@hotelkake.sk s označením
predmetu: Ponuka - Alkoholické nápoje 2022 - 2023

9. Ďalšie informácie
9.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
9.2 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia
zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných
ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo
(nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk.
V Košiciach dňa 24.05.2022
....................................................
PaedDr. Jaroslava Mamčaková
riaditeľka

