VÝZVA NA PREDKLADANIE
PONÚK
V zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s §9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Dodávka pekárenských výrobkov pre Domov sociálnych služieb pre dospelých v
Lehniciach

Druh zákazky:

Tovar – Pekárenské výrobky

Verejný obstarávateľ:
Úradný názov:
IČO:
Poštová adresa:
PSČ:
Mesto/obec:
Štát:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Domov sociálnych služieb pre dospelých
31875114
Hlavná č. 588
930 37
LEHNICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Domov sociálnych služieb pre dospelých
930 37 Lehnice, Hlavná č. 588
Dr. Tibor Varga – riaditeľ DSS pre dospelých
031/552 68 26
dsslehnice@zupa-tt.sk

Predmet zákazky:
1.Názov zákazky:
Dodávka pekárenských výrobkov pre Domov sociálnych služieb pre
dospelých v Lehniciach

2. Druh zákazky a miesto dodania tovarov:
Podlimitná zákazka na dodávku pekárenských výrobkov pre Domov
sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach na rok 2014 podľa
predpokladaného /nezáväzného / množstva. Predmet obstarávania obsahuje aj
prepravu, rozvoz tovaru na kuchyňu podľa potreby obstarávateľa zadávaná podľa
§ 9 ods. 9 a § 155m ods. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Miesto dodania predmetu zákazky: Lehnice, Hlavná č. 588
3. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je
Dodávka pekárenských výrobkov pre Domov sociálnych služieb pre dospelých
v Lehniciach na rok 2014 .
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom
rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve a jej
prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
4. Celkový rozsah: dodávka čistiacich potrieb , ktorá obsahuje aj prepravu a
rozvoz tovaru podľa potreby obstarávateľa
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota: 6 000,- €
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Termín dodania bude stanovený v zmluve o dodávke surovín a potravín.
7. Podmienky účasti, obsah ponuky
7.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený podnikať vo
vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
7.2. Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
a) aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať práce vo
vzťahu k predmetu zákazky / originál alebo overená fotokópia/
b) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky – výzvu
/v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom /zástupcami / uchádzača.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
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 jediným kritériom
na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- navrhovaná zmluvná cena s DPH

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
27. 01. 2014 o 10:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne – počas
prevádzkových hodín verejného obstarávateľa pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na adresu:
Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná č. 588 – 930 34 LEHNICE
Prevádzkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 7:00 hod. – 15:00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín /t.j. hodina a deň/ doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Predkladanie ponuky na adresu uvedenú v bode 9 zaslať
v zalepenej obálke s heslom:

„NEOTVÁRAŤ - VÝZVA
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. Ponuky
doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda
vyhodnocované.
10.Podmienky vyhodnotenia ponúk
10.1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní
o výsledku vyhodnotenia.
10. 2. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi
písomne najneskôr do 31. 01. 2014 a v tomto termíne zároveň upovedomí
neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.
11. Ďalšie informácie
11.1. Ponuky budú vyhodnotené z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky
na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
V Lehniciach dňa: 20. 01. 2014

.............................................
.....
riaditeľ DSS pre
dospelých

