OBEC ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE
082 05 Šarišské Bohdanovce 87

Dňa 08.08.2014

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru s názvom
„Dodávka potravín pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce“.


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Šarišské Bohdanovce, obecný úrad
Sídlo: 082 05 Šarišské Bohdanovce 87
IČO:
327786
Telefón: 051/7781126
Kontaktná osoba: Bc. Klaudia Peková – starostka obce
e-mail: obec@sarisskebohdanovce.sk



Typ zmluvy:
- zmluva na predmet zákazky uzatvorená s právnym subjektom ZŠ s MŠ Šarišské
Bohdanovce, ktorej zriaďovateľom je Obec Šarišské Bohdanovce



Miesto dodania predmetu zákazky:
Školská jedáleň ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce



Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom obstarania sú potraviny pre ŠJ ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce na školský
rok 2014/2015 .

-

15100000-9 Ţivočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15200000-0 Spracované a konzervované ryby
03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie, orechy
15500000-3 Mliečne výrobky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03100000-2 Poľnohospodárske a záhradnícke produkty
-

Viď prílohu súpis potravinových tovarov

-

Potraviny musia spĺňať kvalitatívne a hygienické parametre dané legislatívou
v Slovenskej republike.



Moţnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Je možné cenovú ponuku rozdeliť na :
1. näso, hydina, ryby
2. zemiaky, zelenina
3. chlieb, rožky, pečivo
4. mliečne výrobky
5. rôzne potravinárske výrobky



Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú



Lehota na dokončenie predmetu zákazky:
od podpisu zmluvy do 30 . júna 2015



Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 22.08.2014 do 15.30 hod.
Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, musí byť označená názvom
a sídlom uchádzača a upozornenie „NEOTVÁRAŤ“ – súťaž na dodávka potravín pre
ŠJ ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH.
Zmluvu zadá verejný obstarávateľ len úspešnému uchádzačovi a to do troch dní po
vyhodnotení ponúk.



Podmienky financovania: Dodávateľovi sa
neposkytne
preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.



Predpokladaná hodnota zákazky: 38.000,- eur bez DPH



Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku
s dokladmi v nasledovnej skladbe:
identifikačné údaje uchádzača
doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO
alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
v zmysle § 128 ZVO
čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá
evidované daňové nedoplatky
návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa prílohy č. 1 Výzvy

-

-



Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v EUR bez DPH.

Bc. Klaudia Peková
starostka obce

