VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Domov MÁRIE
IČO: 00647926
Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Domov Márie Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: Jana Toryská
Mobil: +421 0902359449
Telefón: +421 456921408
Fax: +421 456921408
Email: uctovnikdm@domovmarie.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.domovmarie.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
dodávka ovocia a zeleniny
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Domov Márie, U. Špitálska 3, Domov Márie, ul. Strieborná 15, Banská Štiavnica
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny, na základe objednávok podľa
potreby stravovania v Domove Márie. Množstvá jednotlivých položiek budú upravené v priebehu dodacieho obdobia z
dôvodu nepredvídateľnej potreby. Predmetom obstarávania okrem tovaru uvedeného v Prílohe č. 1 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 tovaru do skladu na mieste dodania. Dodávky tovaru
budú uskutočňované podľa potreby. Sortiment požadovaného tovaru je uvedený v súťažných podkladoch
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 15300000-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota/Od: 0,0000 Do : 17 500,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: aktuálny doklad, oprávňujúci dodávať tovar,
uskutočňovať prácu, alebo poskytovať službu t. j. originál resp. overenú kópiu výpisu z obchodného alebo
živnostenského registra podľa § 26 ods. 1 písm.f a § 26 ods. 2 písm. e zákona o verejnom obstarávaní, alebo
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov z ktorého musí vyplývať, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať prácu, alebo poskytovať obstarávanú službu, resp. dokladmi podľa § 26 ods. 3 a ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18.
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februára 2013, predloží
platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a čestné
vyhlásenie, že nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 11.03.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.03.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.03.2013 11:00
Miesto : Domov Márie Banská Štiavnica, ul. Špitálska č. 3, kancelária riaditeľky
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky
označená ako Ostatné. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
25.02.2013
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