Školská jedáleň pri Materskej škole , Zádielska č.4, K o š i c e

Verejný obstarávateľ:

Školská jedáleň pri MŠ Zádielska 4,
040 01 Košice

V Ý Z V A na predloženie ponuky
Podľa §9 odst.9 zákona č.25/2006 o verej. obstarávaní v platnom znení na dodanie tovaru

Školská jedáleň, Zádielska 4, v Košiciach ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na
predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou ( do 40 000 € bez DPH) na ďalej
špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s §9 odst.9 zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej „ZVO“).
Štatutárny zástupca : Mgr. Lucia Leskovská – riaditeľka školy
Kontatktná osoba
Telefonny kontakt:
Email:

: Ing. Darina Kulcsárová - vedúca školskej jedálne
0948 364 677
darinakulcsarova@azet.sk

1. Názov zákazky : „CPV 158 Rôzne potravinárske výrobky
CPV 156 Mlynské výrobky, škrob, škrobové výrobky „
2. Opis predmetu zákazky a špecifikácia:
Materská škola Zádielska 4, Košice, zabezpečuje dodávateľa
množstve a kvalite, kde preferuje domácich výrobcov:

v nasledovnej štruktúre,

a) CPV 158 00000 – 6 rôzne potravinárske výrobky
15820000 – 2 trvanlivé pečivo a cukrovinky
15831500 – 7 cukrové sirupy
15831600 – 8 med
15841400 – 9 Sladený kakaový prášok
15842210 – 7 Čokoládové nápoje
15863000 – 5 čaje ( zelený, čierny, zmesi)
15890000 - 3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar

b)

CPV 156 00000 – 4 Mlynské výrobky, škroby a škrobové výrobky

3. Predpokladaná hodnota zákazky
Cca 20 000,-€ bez DPH
4. Doba na ktorú sa uzatvorí rámcová zmluva
Na dobu od 01.02.2014 - 31.12.2014
5. Podmienky pre účasť a obsah ponuky
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov, ktorý predložia ponuku
s dokladmi v nasledovnej skladbe(doklady nie staršie ako 3 mesiace k lehote na
predkladanie ponúk:
1. Identifikačné údaje uchádzača ( obchodný názov, adresa, sídlo, miesto
podnikania, meno a priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové
spojenie ( názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu,
kontaktné telefónne číslo, email)
2. Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podĺa § 26 ods.2 písm.e) ZVO alebo
potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísanie do zoznamu podnikateľov
v zmysle §128 ZVO,
3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky.
4. Návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods.a) – c),
5. Návrh Rámcovej dohody ( v prílohe č. 1) podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača.
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za
najnižšiu cenu v EUR s DPH.
7. Predkladanie ponúk:
Ponuky je treba doručiť na elektronickú adresu : darinakulcsarová@azet.sk alebo
osobne do kancelárie ŠJ/MŠ Ing. Dariny Kulcsárovej najneskôr do 05.02.2014 do 20
hod.

V Košiciach 30.januára 2014

