Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica
Výzva na predloženie ponuky
na zákazku s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka v zmysle § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica ako verejný obstarávateľ v zmysle §6
zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk pre
zákazku na dodávku tovaru bežne dostupného na trhu v súlade s §9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní.
Identifikácia verejného obstarávateľa: Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica, IČO:
42276616,
Štatutárny
zástupca:
Mgr.
Anna
Štefinová,
riaditeľka,
E-mail:
ms.mierova@zoznam.sk , Telefón: +421 424326911
2.
Názov zákazky: Dodávka potravín
3.
Druh zákazky: dodávka tovaru podľa §9 ods. 9 ZVO
4.
Opis predmetu zákazky:
1.) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - skupina CPV 15100000-9
2.) Mliečne výrobky – skupina CPV 15500000-3
3.) Vajcia – CPV 03142500-3
4.) Rôzne potravinárske výrobky - skupina CPV 15800000-6
5.) Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky – skupina CPV 15600000-4
6.) Spracované a konzervované ryby – skupina CPV 15200000-0
7.) Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky – skupina CPV 15400000-2
5.
Predpokladaná hodnota zákazky: 36 500.00 € bez DPH ( celková predpokladaná hodnota počas
trvania zmluvy uzatvorenej na 2 roky)
6.
Podmienky pre účasť a obsah ponuky: Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky
uchádzačov (príloha č.1 tejto výzvy), ktorí predložia ponuku v stanovenej lehote, ktorých ponuka
bude úplná (vyplnené všetky riadky tabuľky v prílohe č.1). V prípade, že uchádzač nie je platca DPH,
vyplní údaje v osobitnom stĺpci tabuľky v prílohe č.1.
7.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
8.
Predkladanie ponúk: Ponuku – (príloha č. 1 tejto výzvy) je potrebné doručiť na elektronickú
adresu: ms.mierova@zoznam.sk , osobne alebo písomne na adresu Materská škola, Mierová 315/10,
Považská Bystrica, najneskôr do 31.1.2014 do 15:00 hod.
9.
Zadanie zakázky: Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy zadá zakázku na dodanie tovaru vybranému uchádzačovi formou zmluvy, ktorá bude
uzatvorená na dobu určitú, a to od 1.2.2014 do 31.1.2016. Hodnota predmetu zmluvy počas jej trvania
nepresiahne sumu 36 500.00 EUR bez Dph. Dodávka a odber predmetu zmluvy sa bude realizovať na
základe objednávok objednávateľa a faktúr dodávateľa podľa potreby objednávateľa. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť spôsobilosť vybraného uchádzača dodávať predmet zakázky
pred uzatvorením zmluvy. Nesplnenie podmienok môže byť dôvodom neuzatvorenia zmluvy.
10. Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa: 28.1.2014
11. Poskytovanie informácii o súťaži: Telefón: +421 424326911
1.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Považskej Bystrici
28.1.2014
Mgr. Anna Štefinová, v. r.
riaditeľka

Príloha č.1)
Ponuka uchádzača
Názov a sídlo uchádzača: _____________________________________________________
IČO:
Predmet zakázky: Dodávka potravín pre Materskú školu, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Por.č.

Druh tovaru

Predpokladané
množstvo
tovaru za 1 rok

1.

bravčové plece BK čerstvé

150 kg

2.

hovädzie mäso BK čerstvé

300 kg

3.

bravčové stehno BK čerstvé

400 kg

4.

rybie filé mrazené pangasius

150 kg

5.

kuracie stehná b.k. a kože mrazené

130 kg

6.

kuracie prsia rezne mrazené

140 kg

7.

vajcia 55g

2000 ks

8.

maslo 400g

500 ks

9.

maslo čerstvé 250g

40 ks

10.

olej slnečnicový 1l

300 ks

11.

čaj lesná zmes 40g

100 ks

12.

múka hladká 1kg

100 kg

13.

cestoviny kolienka 500g

200 ks

14.

múka polohrubá 1 kg

170 kg

15.

teľacie stehno BK čerstvé

15 kg

16.

piškóty 240g

20 ks

17.

tvaroh 250g

100 ks

18.

vegeta

10 kg

* uvedie iba uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH
Miesto:
Dátum:
Podpis (pečiatka):

Cena za
*Cena za
jednotku bez jednotku
DPH

