Výzva na predkladanie ponúk
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia obstarávateľa
Názov organizácie :
Zariadenie pre seniorov
Zastúpený :
Mgr. Zuzana Kubrická.
IČO:
42 372 984
DIČ:
2024154671
Sídlo organizácie :
Ul. Fraňa Kráľa 2688/4,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.:
0908 886 966
E-mail :
kubricka@zpsnm.sk

2. Predmet obstarávania
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovaciu prevádzku Zariadenie pre seniorov
Kód CPV:
15220000-6 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso
15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky

3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka mrazených výrobkov pre stravovaciu prevádzku Zariadenie
pre seniorov počas dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom (na obdobie
od 1/2018 do 12/2019) podľa predpokladaného (nezáväzného) množstva komodít, ktoré sú
uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy (súťažné podklady). Verejný obstarávateľ nie je viazaný
odoberať predpokladané množstvo zákazky. Predmetom fakturácie bude len skutočne
objednaný a dodaný tovar podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa. Predmet
obstarávania obsahuje aj prepravu, rozvoz tovaru do areálu domova podľa potrieb
obstarávateľa.
4. Miesto a termín dodania
Stravovacia prevádzka Zariadenie pre seniorov.
Termín dodania bude stanovený v zmluve o dodávke – kúpnej zmluve.
5. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
6. Poskytovanie podkladov
Na adrese verejného obstarávateľa, na základe žiadosti uchádzača. Zverejnenie výzvy na
webovej stránke verejného obstarávateľa Zariadenie pre seniorov www.zpsnm.sk.

7.

Predpokladaná cena zákazky: 3 000,- € bez DPH/rok

8. Lehota na predkladanie ponúk
Do 05.12.2017 do 09:00 hod. na adresu uvedenú v bode. 9 v zalepenej obálke s heslom:
„NEOTVÁRAŤ - Dodávka mrazených výrobkov pre Zariadenie pre seniorov“
9. Otváranie obálok s ponukami
Dňa 05.12.2017 o 10:00 hod. na adrese: Zariadenie pre seniorov
Ul. Fraňa Kráľa 2688/4
91501 Nové Mesto nad Váhom
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Zariadenia pre seniorov,
verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť vystavených faktúr je 30 dní od
doručenia verejnému obstarávateľovi.
11. Podmienky účasti uchádzačov
a)
návrh na plnenie stanoveného kritéria /na samostatnom liste/, príloha č.1(súťažné
podklady),
b)
čestné prehlásenie o dodávke tovaru do areálu domova podľa potrieb obstarávateľa
počas trvania zmluvy,
c)
čestné prehlásenie o platnosti cien počas trvania zmluvy
12. Trvanie zmluvy
Na dobu určitú, do 31.12.2019.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena za požadovaný predmet obstarávania v € s DPH. Uchádzač predloží ponuku na
celý predmet obstarávania. Ponuková cena musí byť uvedená ako konečná, ktorá zahŕňa
všetky náklady na uskutočnenie predmetu zákazky. V uvedenej cene sú zahrnuté všetky
náklady uchádzača na plnenie predmetu alebo v súvislosti s plnením predmetu, vrátane
organizačných nákladov dodávateľa. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu v ponuke celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.
14. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
15. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
V prípade potreby vysvetlenia alebo objasnenia si údajov uvedených v súťažných podkladoch
je možné kontaktovať: Ing. Danicu Brezovákovú, vedúcu ekonomicko-prevádzkového úseku,

tel.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm.sk, adresa: Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
Zverejnenie výzvy na webovej stránke verejného obstarávateľa Zariadenie pre seniorov:
www.zpsnm.sk.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.11.2017

Mgr. Zuzana Kubrická
riaditeľka

Príloha: 1 – Súťažné podklady: Špecifikácia a množstvo predmetu obstarávania

