MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Vec
Doplnenie, zmena a vysvetlenie súťažných podkladov

V zmysle otázok a žiadostí verejný obstarávateľ podáva toto vysvetlenie, zmenu
a doplnenie k súťažným podkladom na podprahovú zákazku na dodanie vajec, cestovín, ryže
a mlynských výrobkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–
Petržalka:
1. V prílohe č. 1 k súťažným podkladom: Kriteriálna vzorka sú uvedené konkrétne tovary
predmetu zákazky. Nikde však nie sú uvedené kvalitatívne požiadavky na jednotlivé
tovary, požadované zloženie a vlastnosti, ani požadované veľkosti balení.
Odpoveď: Kriteriálna vzorka je prepracovaná a tvorí prílohu č.1 tohto doplnenia. Obsahuje
všetky potrebné špecifikácie.
2. V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov v bodoch 16.1.5; 17.3.4 a v časti A.2 Podmienky
účasti uchádzačov bod 4.3 požadujeme rozvoz tovaru v rozmedzí pol hodiny do každej
organizácie. Od akého okamžiku, či udalosti, sa vzťahuje limit pol hodiny na rozvoz
tovarov, či v limite pol hodiny sa musí zabezpečiť rozvoz do všetkých organizácií
zriadených mestskou časťou, alebo limit pol hodiny je postupný, t.j. vždy v limite pol
hodiny, od prvej až do poslednej arganizácie musí zabezpečiť rozvoz tovarov v prípade
potreby.
Odpoveď: Termíny dodávky tovaru a jeho objednania si firma dohodne s každou organizáciou
samostatne. V danej podmienke ide len o ojedinelé potreby doplnenia tovaru
s ohľadom na počet stravníkov. To znamená, že len v prípade nevyhnutnej potreby
organizačnej jednotky, teda nie všetkých. Časový limit pol hodiny platí od
doobjednania tovaru danou organizáciou.
3. V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu tovaru zákazky – Rámcová kúpna
zmluva č. .../2010, v článku III. Miesto plnenia, bod 3 v poslednej vete „Kupujúci si
vyhradzuje právo neprebrať objednaný tovar, a to až do 10% z objednaného množstva
príslušnej položky.“
Odpoveď: Ide o ojedinelé skutočnosti s ohľadom na výrazný pokles stravníkov, keď
organizačná jednotka nestihne vykonať odhlásenie v dohodnutom termíne.
Daná podmienka platí aj pri splnení podmienok v prvej vete čl. III. Rámcovej zmluvy.
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Táto podmienka zohľadňuje hygienické predpisy s ohľadom na skladovanie potravín.
4. V časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a podmienky ich uplatnenia v bode 2.1.
verejný obstarávateľ stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk „najnižšia cena
za dodanie predmetu zákazky vrátane dopravy, v prípade potreby aj 1 kus. “
Zmena: V danom bode sa nemyslí cena 1 ks vrátane dodávky tovaru, ale jednotková cena 1 ks
so zohľadnením už aj rozvozu na organizačné jednotky s ohľadom na predpokladané
množstvo. Kritérium na hodnotenie bude: najnižšia cena za kriteriálnu vzorku
a predpokladané množstvo ako celok.
Termín predloženia cenových ponúk: 1.10. 2010 do 12,00 hod.
Na základe uvedeného sú súťažné podmienky pre všetkých rovnaké a nediskriminačné,
uvedené je v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní.

S pozdravom

Milan Ftáčnik
starosta

Kriteriálna vzorka

Príloha č. 1

Vajcia, cestoviny, ryža a mlynské výrobky
Opis tovaru

m.j

Mnžstvo
spolu

jed. cena
bez DPH

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu s
DPH

Ryža a mlynské výrobky
lúpaná ryža guľatozrná, I. akosť
hrubá múka, kvality ako zlatý klas
polohrubá múka výberová
hladká múka špeciál
ovsené vločky, 400 gr. balenie
krupica hrubá
krupica detská, 0,5 kg balenie

Slepačie vajcia
vajcia čerstvé, veľkosť L
Cestoviny
kolienka zo semolina, 05 kg balenie
rezance zo semolina, 05 kg balenie
špagety zo semolina, 05 kg balenie
fliačky zo semolina, 05 kg balenie
vrtuľky zo semolina, 05 kg balenie
farebné cestoviny zo semolina, 05 kg balenie

kg
kg
kg
kg
ks
kg
ks

8 660,00
5 327,00
4 980,00
6 670,00
563,00
662,00
120,00

ks

91 480,00

ks

1 800,00

ks

2 020,00

ks

345,00

ks

365,00

ks

120,00

ks

120,00

Sumár spolu
bez DPH: ..................€
Sumár spolu
s DPH:
..................€

