VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(jednoduchá zákazka-prieskum trhu)
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
IČO: 00647900
Obec (mesto): Kremnica
Ulica: Bystrická 447/25
PSČ: 96701
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Schniererová, riaditeľka DD a DSS
Telefón: 0903/382 280
Elektronická pošta: ddadsskremnica@mail.t-com.sk
Internetová adresa: www.dsskremnica.sk

2.

PREDMET ZÁKAZKY

Potravinársky tovar-mlieko
3.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Spoločný slovník obstarávania CPV 15511400-7

4.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Jedná sa o dodávky potravinárskeho tovaru-mlieko polotučné 1,5% trvanlivé

5.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická ul. 447/25, 96701 Kremnica

6.

ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Zabezpečenie dodávok tovaru /mlieko polotučné 1,5% trvanlivé – 2950 ks
v rozsahu cca 2065,- EUR
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
Nie

7.
8.

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:
Nie

9.

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:
Na dobu 12 mesiacov od 01.03.2014 – do 28.02.2015

10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní.
11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Povinné predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, alebo
uskutočňovať stavebné práce v predmete zákazky.
Ďalšie nepovinné predloženie podmienky účasti v zmysle §§ 27 a 28 zákona o VO.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: 12. OBSAH PONUKY:
Predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky uchádzača.
13. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY: Nevyžaduje sa.

14. SPÔSOB URČENIA CENY:
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
- ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú
(zmluvnú) cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH, upozorní.
- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
15. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
Kritériom na hodnotenie ponúk je :
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky
- dodacie podmienky
- platobné podmienky.
16. PREDLOŽENIE PONÚK:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa.
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 21.02.2014.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku
17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v DD a DSS Kremnica, dňa 24.2.2014.
V prípade splnenia podmienok verejného obstarávateľa a akceptovania ponukovej ceny, bude
úspešný uchádzač oboznámený s výsledkom súťaže, s návrhom kúpnej zmluvy a termínom
uzatvorenia kúpnej zmluvy.
18. VYHRADENIE PRÁVA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý
postup zadávania zákazky zrušený.
19. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI:
01.03.2014
20. PRÍLOHA: V Kremnici,dňa 24.01.2014

Mgr. Božena Schniererová
riaditeľka DD a DSS Kremnica

