Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka na poskytnutie služby v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Zastúpený:
Dr. Tibor VARGA
IČO:
31875114
Kontaktná osoba:
Dr. Tibor Varga, riaditeľ
Sídlo organizácie:
930 37 Lehnice
Tel:
031/5526826
e-mail:
dsslehnice@zupa-tt.sk
web stránka:
www.dsslehnice.zupa-tt.sk
2. Predmet obstarávania:

Dodávka potravinárskych výrobkov

Názov predmetu zákazky:
Kód CPV:

3. Opis predmetu obstarávania: Dodávka potravinárskych výrobkov pre DSS pre
dospelých v Lehniciach na rok 2016. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky vo
forme opisu jednotlivých výrobkov ich parametrov a predpokladaných množstiev
je uvedená v tabuľke, ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy. Predmet obstarávania
obsahuje aj prepravu a rozvoz tovaru podľa potrieb obstarávateľa.
4. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:
Miesto: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach
Termín dodania: rok 2016 priebežne.
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania s DPH a aj bez DPH.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
7. Poskytovanie súťažných podkladov:
Pre stanovenie cenovej ponuky bude dňa ................................... umožnená obhliadka
8. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 02.02. 2016 na adresu uvedenú v bode 9, v zalepenej obálke s heslom:
.“ – DSS Lehnice - SÚŤAŽ - neotvárať“.
9. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 03. 02. 2016 na adrese: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach
kanc. č. 11 A na prízemí budovy.
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov DSS pre dospelých
v Lehniciach, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť
vystavených faktúr je 30 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi.

11. Podmienky účasti uchádzačov :
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §
26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky
uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar podľa § 26 ods. 2 písm. e) /
živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, resp. overenú fotokópiu nie
staršiu ako 3 mesiace. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného
Úradom pre verejné obstarávanie môže doklad požadovaný podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo
uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria
Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku alebo v českom jazyku.
Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 11. tejto Výzvy na
predkladanie ponúk, bude takáto ponuka zo súťaže vylúčená.
13.Kritéria na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádzačov sa určí
porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách
uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za
poskytnutie predmetu zákazky.
14. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky
prípadné požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za
účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke
môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
V Lehniciach 22. 01. 2016

Dr. Tibor V a r g a
riaditeľ DSS Lehnice

Predpokladaná ročná spotreba potravinárskych výrobkov na rok 2016
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach
Druh-sortiment
tovaru

Hladká múka

Predpokl. Jedn.cena
spotreba v € za ks,
v ks/kg/L kg bez
DPH
500 kg

Polohrubá múka

350 kg

Hrubá múka

220 kg

Krupica

80 kg

Detská krupica 500g

80 ks

Ryža

550 kg

Fazuľa
/biela,farebná/ 500 g
Šošovica 500 g

45 ks

Mak 500 g

50 ks

Cestovina –
mrvenica 200g
Fliačky 400 g

48 ks

Cestovina –
písmenka 400 g
Cestovina vretena
400 g
Niťovky 250 g

40 ks

Rezance široké 250 g

200 ks

Rezance široké 400 g

200 ks

Slovenská ryža v kg

430 kg

Tarhoňa 400 g

300 ks

Špagety 400 g

200 ks

Kolienka 400 g

200 ks

Perník /45g/

1000 ks

Keks dia ELA

600 ks

65 ks

230 ks

250 ks
100 ks

Jedn.cena
v € za ks,
kg s DPH

Cena spolu
v € bez DPH

Cena spolu v
€ s DPH

Keks Delissa

200 ks

Orechová plnka 180g 50 ks
Keks dia
horalky,dialky
Keks Mila

500 ks

Keks
Tatranky,Horalky
Piškoty

500 ks

Piškoty DIA

100 ks

Džem dia

20 ks

Džem rôzne

180 ks

Cukor kryšt

900 kg

Cukor práškový

65 ks

Vanilkový cukor

100 ks

Umelé sladidlo

400 ks

Umelé sladidlo
v prášk.
Kakao

10 ks

Čokoláda 100 g

400 ks

Čokoláda na varenie

100 ks

Caro káva

80 ks

Čaj ovocný

1100 ks

Čaj Pigi

1200 ks

Kyselina citr.

250 ks

Hrozienka

50 ks

Klinčeky

30 ks

Škorica mletá

50 ks

Oregano

10 ks

Sodabicarbona

20 ks

Zlatý klas

200 ks

Med

60 ks

500 ks

200 ks

80 ks

Prášok do pečiva

100 ks

Droždie suché

200 ks

Čierne korenie celé

50 ks

Čierne korenie mleté

200 ks

Bôbkový list

60 ks

Majorán

100 ks

Paprika mletá sladká 150 ks
Rasca

150 ks

Kôpor sušený

100 ks

Bazalka

30 ks

Vegeta 400 g

80 ks

Horčica 350 g

200 ks

Gulášové korenie

50 ks

Soľ

250 kg

Ocot

70 L

Petržlen sušený

100 ks

Kompoty rozne
v konz.
Hrach suchý

100 ks

Šošovica

70 ks

Lečo 700 g

70 ks

Paradajkový
pret.700g
Parad.pretlak 400 g

150 ks

Šampiony 290g

400 ks

Kečup 900 g

60 ks

Kukurica
v konz.340g
Hrášok v konz. 400 g

300 ks

Paštika malá 48 g

500 ks

Paštika 115g

550 ks

50 ks

50 ks

350 ks

Sardinky

300 ks

Tuniak v oleji

200 ks

Detská výživa

200 ks

Cereálie kakaové

90 ks

Olej slnečnicový 1 L

420 ks

Olej slnečnicový 5 L

20 ks

Olej slnečnicový 2 L

50 ks

Olej slnečnicový 3 L

50 ks

Minerálka 1,5 L

1300 ks

Malinovky 2 L

200 ks

Džus RIO 1,5 L

200 ks

SPOLU

