VÝZVA

NA PREDKLADANIE PONÚK

(jednoduchá zákazka)
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov: Domov Márie
IČO: 00647926
Obec (mesto): Banská Štiavnica
Ulica: Špitálska č. 3
PSČ: 969 00
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Jana Toryská
045/6921366
uctovnik@domovmarie.sk
www.domovmarie.sk

2.

PREDMET ZÁKAZKY
OVOCIE A ZELENINA

3.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: DODÁVKA OVOCIA A ZELENINY PRE DOMOV MÁRIE V BANSKEJ
ŠTIAVNICI NA ROK 2014-15

4.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Dodávka
ovocia a zeleniny.
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny na
základe objednávok podľa potreby prevádzky stravovania v Domove Márie.
Množstvá jednotlivých položiek budú upravené v priebehu dodacieho obdobia z dôvodu
nepredvídateľnej potreby. Predmetom obstarávania okrem tovaru uvedeného v súťažných
podkladoch môže byť aj iný druh tovaru podľa priloženého cenníka. Súčasťou predmetu
zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením
dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Dodávky tovaru budú uskutočňované
denne okrem dní pracovného voľna a pracovného pokoja.
CPV 15300000-1 OVOCIE A ZELENINA
Priložiť aj celý cenník ponúkaného tovaru.

5.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: Domov Márie, ul. Špitálska č, 969 01
Banská Štiavnica, Domov Márie, ul. Strieborná č 15, Banská Štiavnica

6.

ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: V ZMYSLE § 5 ODS .13 A PRÍKAZU Č.
008/2013/UVO HODNOTA ZÁKAZKY OD 10 000,- DO 40 000,-€

7.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: NIE

8.

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: NIE

9.

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:

NA DOBU

1 ROK

10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: Predmet zákazky
bude financovaný z rozpočtu Domova Márie v Banskej Štiavnici na základe faktúr
za skutočne dodaný tovar podľa dodacích listov, max. 1-2 krát mesačne. Splatnosť

faktúry je 30 dní. Dodávka do dvoch od seba vzdialených skladov, dodávka do 24
hodín.
11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Povinné predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, alebo
uskutočňovať stavebné práce v predmete zákazky.
Ďalšie nepovinné predloženie podmienky účasti v zmysle §§ 27 a 28 zákona o VO.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: nie
12. OBSAH PONUKY:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 11 tejto výzvy, zmluvu.
13. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY: NIE
14. 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 z 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.

15. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
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.
16. PREDLOŽENIE PONÚK:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
● adresu verejného obstarávateľa
● obchodné meno a sídlo uchádzača
● označenie slovom „Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ !“
● označenie heslom: „Ovocie a zelenina“
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 27.2.2014 o 11.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku
17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na prízemí v Domove Márie.

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky
uzatvorená
medzi
objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované
s úspešným uchádzačom.
18. VYHRADENIE PRÁVA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) 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 postup zadávania zákazky zrušený.
19. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI: 30. 4. 2014
20. PRÍLOHA Č. 1
V Banskej Štiavnici, 23. 1. 2014
Meno, funkcia, podpis

Príloha č. 1

Ovocie a zelenina:
Názov tovaru

MJ

Predpokl.
množstvo

Zemiaky konzumné,
Cibuľa kuchynská, váž.
vajcia
Kapusta hlávková biela, váž.
Kapusta kvasená biela, váž.
petržlen
Zeler,
Mrkva
Paradajky
Paprika biela,
Uhorka šalátová hadovky,
váž.

kg
kg
ks
kg
kg
kg
Kg
kg
kg
kg

13 000
1 300
21 000
1 000
700
100
20
400
1200
600

kg

1000

Čínska kapusta
Pomaranče,
Jablká
Banány,
Mandarínky,
hruška
kiwi
Hrozno biele
karfiol

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

150
2 700
1 000
3 000
1 500
500
250
900
200

Jednotková cena
bez DPH
(€)

x
x
Spolu (€)
Uvedené množstvá sú predpokladané

x

Sadzba
DPH

Jednotková cena
s DPH
(€)

x

x

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

Množstvá jednotlivých položiek budú upravené v priebehu dodacieho obdobia z dôvodu nepredvídateľnej
potreby.
Predmetom obstarávania okrem tovaru uvedeného v tabuľke môže byť aj iný druh tovaru podľa priloženého
cenníka.

Priložiť celý cenník ponúkaného tovaru.

Dňa:..................................

Telefón
045/6921366
045/6921367

Fax
045/6921408

.......................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

E-mail
postmaster@domovmarie.sk

Adresa
Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica

VÝZVA

NA PREDKLADANIE PONÚK

(jednoduchá zákazka)
3.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov: Domov Márie
IČO: 00647926
Obec (mesto): Banská Štiavnica
Ulica: Špitálska č. 3
PSČ: 969 00
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Jana Toryská
045/6921366
uctovnik@domovmarie.sk
www.domovmarie.sk

4.

PREDMET ZÁKAZKY
VŠEOBECNÉ POTRAVINY

3.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: DODÁVKA VŠEOBECNÝCH POTRAVÍN PRE DOMOV MÁRIE
V BANSKEJ ŠTIAVNICI NA ROK 2014-15

4.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Dodávka
všeobecných potravín.
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok všeobecných potravín na
základe objednávok podľa potreby prevádzky stravovania v Domove Márie.
Množstvá jednotlivých položiek budú upravené v priebehu dodacieho obdobia z dôvodu
nepredvídateľnej potreby. Predmetom obstarávania okrem tovaru uvedeného v súťažných
podkladoch môže byť aj iný druh tovaru podľa priloženého cenníka. Súčasťou predmetu
zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením
dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Dodávky tovaru budú uskutočňované
denne okrem dní pracovného voľna a pracovného pokoja.
CPV 15000000-8 VŠEOBECNÉ POTRAVINY
Priložiť aj celý cenník ponúkaného tovaru.

6.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: Domov Márie, ul. Špitálska č, 969 01
Banská Štiavnica, Domov Márie, ul. Strieborná č 15, Banská Štiavnica

6.

ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: V ZMYSLE § 5 ODS .13 A PRÍKAZU Č.
008/2013/UVO HODNOTA ZÁKAZKY OD 10 000,- DO 40 000,-€

7.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: NIE

8.

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: NIE

9.

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:

NA DOBU

1 ROK

10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: Predmet zákazky
bude financovaný z rozpočtu Domova Márie v Banskej Štiavnici na základe faktúr
za skutočne dodaný tovar podľa dodacích listov, max. 1-2 krát mesačne. Splatnosť

faktúry je 30 dní. Dodávka do dvoch od seba vzdialených skladov, dodávka do 24
hodín.
11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Povinné predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, alebo
uskutočňovať stavebné práce v predmete zákazky.
Ďalšie nepovinné predloženie podmienky účasti v zmysle §§ 27 a 28 zákona o VO.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: nie
12. OBSAH PONUKY:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 11 tejto výzvy, zmluvu.
13. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY: NIE
14. 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 z 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.
c) 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.

15. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
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.
16. PREDLOŽENIE PONÚK:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
● adresu verejného obstarávateľa
● obchodné meno a sídlo uchádzača
● označenie slovom „Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ !“
● označenie heslom: „Všeobecné potraviny“
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 27.2.2014 o 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku
17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na prízemí v Domove Márie.

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky
uzatvorená
medzi
objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované
s úspešným uchádzačom.
18. VYHRADENIE PRÁVA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) 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 postup zadávania zákazky zrušený.
19. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI: 30. 4. 2014
20. PRÍLOHA Č. 1
V Banskej Štiavnici, 23. 1. 2014
Meno, funkcia, podpis

Príloha č. 1:

Všeobecné potraviny:
Názov tovaru
MJ

Paštéta 120g
Ryby 125 g v oleji
Olej1 l
Horčica plnotučná, vedro 1kg
Keks 60g
Čalamáda 3,5 kg
Džús 250 ml
Čaj ovocný citrón, porc. 40 g
Čaj čierny, 500 g
Káva bez kofeinu, 200 g
Džem mix.4 kg
Džem mix. 350 g
Džem mix. 20g
Med kvetový včelý, porc. 20 g
Lekvár slivkový 4 kg
Cukor kryštálový
Cukor práškový
Repa 3,5 kg
Ryža 1kg
Hrášok 800 g
Cestoviny 500g
Múka hrubá
Múka polohrubá
Múka hladká
Krupica 500 g
Hrach suchý 500 g
Fazuľa 500 g
Šošovica 500 g
Uhorky 3,5 kg
Uhorky 660 g
Repa 660 g
Kapusta 660 g
Šampióny 850 g
Fazuľka struková 660 g
Lečo 660 g
Kápia 660 g
Paradajkový pretlak 700 g
Kečup 900 g
Kompót 2650 g
Bujón slepačí 60g
Sirup mix 0,75 l
Citrónová šťava 1 l

ks
ks
l
kg
ks
l
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg
kg
kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg
kg
ks
ks
l
l

Predpokl.
množstvo

3 000
500
2 500
200
7 000
150
4 200
600
300
110
140
250
2 500
1 500
70
3 000
200
200
1 800
220
1 800
310
2 500
2 000
200
100
200
100
200
100
40
100
50
100
20
40
250
130
700
2 000
700
450

Jednotková cena
bez DPH
(€)

Sadzba
DPH

Jednotková cena
s DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

Kapusta3,5 kg
Soľ
Vegeta 500g
Šampiony 2550 g
Kompot 850g
Treščia pečeň 115 g
Cestoviny niťovky 500g
Spolu:

ks
kg
kg
ks
ks
ks
ks

50
610
400
20
500
1 000
600

Množstvá jednotlivých položiek budú upravené v priebehu dodacieho obdobia z dôvodu nepredvídateľnej
potreby.
Predmetom obstarávania okrem tovaru uvedeného v tabuľke môže byť aj iný druh tovaru podľa priloženého
cenníka.

Priložiť celý cenník ponúkaného tovaru.

Dňa:..................................

Telefón
045/6921366
045/6921367

Fax
045/6921408

.......................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

E-mail
postmaster@domovmarie.sk

Adresa
Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica

