PRIESKUM TRHU
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján
Adresa organizácie: SNP 11 , 908 71 Moravský Svätý Ján
Štatutárny zástupca: Ing. Matlovič Ján– riaditeľ DSS
Kontaktná osoba: p. Gašparová Jozefa
Telefón: 034/7770378 E-mail: gasparova.jozefa@zupa-tt.sk
2. Predmet zákazky: Dodávka mrazenej hydiny
3. Kód CPV: 15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky
4. Spôsob vzniku záväzku: na základe zmluvy a následnej fakturácie
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000,- € vrátane DPH
6. Opis predmetu zákazky: Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok
mrazenej hydiny (mrazená hydina nesmie byť krehčená a solená!) podľa potreby prevádzky
stravovania DSS. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou
na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania.
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované telefonicky pravidelnými
objednávkami vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách. Predmet zákazky musí
byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým
normám. Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo
v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.
7. Podmienky účasti uchádzačov: predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete
zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov získaný elektronicky alebo neoverená kópia.
8. Cena a spôsob určenia ceny
Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky vyjadrenú v € nasledovne :
- cena bez DPH
- cena spolu s DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Cenová
ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača,
opatrená odtlačkom pečiatky a dátumom. vyhotovenia.
9. Podmienky financovania zákazky: Bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry
vystavenej dodávateľom.
10. Predloženie ponuky
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom služby alebo osobne na adresu zariadenia, alebo
zaslať elektronicky (podpísanú ponuku v naskenovanej podobe) na gasparova.jozefa@zupatt.sk, do12.12. 2013 do 10.00 hod. Uchádzač doručí vyplnenú tabuľku podpísanú zodpovednou
osobou dodávateľa. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

11. Kritérium na hodnotenie ponuky: najnižšia cena za celý predmet obstarávania s DPH.
Uchádzač predloží vyplnenú tabuľku s cenami vrátane DPH. Výsledok verejného obstarávania
bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
12. Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy. Úspešný
uchádzač k zmluve doloží overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať. Ak úspešný uchádzač
odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako ďalší v poradí.
Zmluva sa uzatvorí na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
13. Ďalšie informácie:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.
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.
Dodávky tovaru budú realizované 2 až 3 krát do mesiaca.
V Moravskom Sv. Jáne, dňa 4. 12. 2013
Ing. Matlovič Ján
riaditeľ DSS

PRILOHA :
Špecifikácia sortimentu
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Príloha 1

Predpokladané ročné množstvo dodávky mrazenej hydiny na rok
2014
Druh - sortimentu
Kačacie stehná

Predpokl.
množstvo
115

MJ

Sliepka mrazená

51

kg
kg

Kuracie stehná bez kosti a kože
Kuracie prsia nekrehčené
Kuracie stehná kalibrácia 260g
Kuracie trupy
Morčacie prsia
Morčacie stehná vykostené

81
402
690
23
30
75

kg
kg
kg
kg
kg
kg

V ………..

dňa…….

Cena za MJ Cena za MJ Cena celkom s
bez DPH
s DPH
DPH v €

Vypracoval:
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