Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša 57
976 69 Pohorelá

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Váš list číslo/zo dňa

Vec:

Naše číslo

Vybavuje
Borloková

Pohorelská Maša
2.12.2013

Výzva na predloženie ponuky (jednoduchá zákazka)

Identifikácia verejného obstarávateľa / objednávateľa / :
Názov :

Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša

IČO :
Sídlo :
Obec :
PSČ :

00 63 23 25
Pohorelská Maša č. 57
Pohorelá
976 69

Kontaktná osoba : Ing. Dana Kálovcová - riaditeľka
Vo veciach verejného obstarávania : Dáša Borloková
Telefón :
Fax :
Elektronická pošta :

048/ 6196462
048/ 6196126
DSS1@post.sk

Predmet zákazky: Stravné lístky
Názov predmetu : Stravné lístky na rok 2014
Opis predmetu :
Jedná sa o dodávku stravných lístkov na základe objednávky. Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace
s dodávkou predmetu zákazky, ako sú doprava na určené miesto.

Miesto dodania zákazky : DSS Pohorelská Maša, Pohorelá
Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 400,- €

Telefón
048/6196126

Fax
048/6196126

IČO
00632325

E-mail
dss1@post.sk

Internet
www.bbsk.sk

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : nie
Možnosť predloženia variantných riešení : nie
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky : 1.1.2014– 31.12.2014
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu
DSS Pohorelská Maša na základe faktúr za skutočne dodaný tovar. Faktúry vystavovať na základe dodacích
listov pri každej dodávke. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia formou bankového prevodu.

Podmienky účasti uchádzačov : doklad o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky.
Obsah ponuky :
Predložená ponuka musí obsahovať:
doklad o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky
cenová ponuka na kompletný predmet zákazky podľa prílohy tejto výzvy
Komplexnosť zákazky : všetky tovary na základe objednávky budú dodané v požadovanom čase,
množstve, akosti na určené miesto a podľa podmienok odberateľa.
Obhliadka miesta zákazky :
v prípade nejasnosti je možné získať ďalšie informácie, potrebné na prípravu a spracovanie ponuky
obhliadkou a to po predchádzajúcej dohode s vyššie uvedenou kontaktnou osobou. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu uchádzača.

Spôsob určenia ceny :
- navrhovaná ponuková - zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
- ak uchádzač:
a) je platcom dane s pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie
v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH, upozorní.
- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky

Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný
predmet zákazky
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane
DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.

Predloženie ponúk :
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
v uzavretom obale s uvedením:
- adresa verejného obstarávateľa
- obchodného mena a sídla uchádzača
- označenie slovom : Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ

- heslo: „Stravné lístky“

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 11.12.2013 o 9 oo hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku.

Doplňujúce informácie :
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v kancelárii riaditeľky DSS Pohorelská Maša
dňa 11.12.2013 o 10 30 hod. Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi
objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným
uchádzačom.
Pri určení predpokladaného množstva tovaru verejný obstarávateľ vychádzal zo skutočnosti
predchádzajúceho obdobia. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru.
Skutočné množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné a lebo vyššie ako je predpokladané množstvo tovaru.
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby
verejného obstarávateľa.
Vyhradenie práva :
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý zadávania zákazky zrušený.

Uplynutie viazanosti: 31.12.2013

V Pohorelskej Maši, dňa 2.12.2013

.....................................................
Ing. Dana Kálovcová
riaditeľka DSS

