
Číslo: 1403/2/2012

Výzva na predkladanie ponúk
(Zákazka s nízkou hodnotou – súťažné podklady)

Potraviny 2

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra       
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová                      
IČO:           30843251
DIČ: 2020872601                                
Kontaktná osoba:   Monika Matúšová   
Sídlo organizácie: Tylova 21, 831 04 Bratislava                  
Tel: 02/444 58 729       
E-mail: matusova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk

2. Predmet obstarávania:
Potraviny do stravovacej prevádzky DSS pre deti a dospelých Integra
Kód CPV: 15330000-0, 15870000-7, 15890000-3, 15980000-1, 15860000-4, 
15840000-8, 15830000-5.

3. Opis predmetu obstarávania:  
Dodávanie potravín do stravovacej prevádzky  DSS pre deti a dospelých Integra  od 
01. 01. 2013 do 31. 12. 2013.
Komodity sú uvedené v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy na súťaž.

4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Tylova 21, 83104 Bratislava

            Termín dodania: bude stanovený v kúpnej zmluve alebo 
    dohodou podľa potreby DSS Integra

      5.   Komplexnosť dodávky:
 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
do 11.900,00 € s DPH 

7. Poskytovanie súťažných podkladov: 
Na adrese uvedenej v bode 1. na základe   písomnej žiadosti uchádzača. 

        
8. Lehota na predkladanie ponúk:

  Do 20. 12. 2012 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 9. v zalepenej obálke  
            s heslom: „Potraviny 2 – súťaž – NEOTVÁRAŤ“

     9.   Otváranie obálok s ponukami:
      Dňa 21. 12. 2012 o 8:30 hod. na  adrese:   
                                                                Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
                                                                Tylova 21, 831 04 Bratislava
                                                                kancelária p. riaditeľky

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
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Predmet  obstarávania  bude  financovaný  z prostriedkov  rozpočtu  DSS  pre  deti 
a dospelých  Integra,  verejný  obstarávateľ  neposkytuje  zálohové  platby,  splatnosť 
faktúr do 30  dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

  

11. Podmienky účasti uchádzačov:
      a) doklad, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania 

                (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registre resp. potvrdenie 
                o zapísaní do Zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. 
                o verejnom obstarávaní ).
       

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:

      najnižšia cena za celý predmet obstarávania 
                                      

13. Ďalšie informácie:
      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí 
      počas plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom 
      na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ 
      uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa  umiestnil na druhom
      hodnotenom mieste v tejto súťaži. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať 

ani  jednu  z predložených  ponúk,  ak  nebudú  zodpovedať  finančným  možnostiam 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena 
sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.

     

Dátum zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk: 03. 12. 2012 

V Bratislave, 03. 12. 2012
                                                                     

     PaedDr. Renáta Balážová
štatutárny  zástupca
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