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Príloha č. 8 S-4/2019

Výzva
v rámci  prieskumu trhu

1.       na zistenie predpokladanej zákazky (PHZ) podľa § 6    zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

2.       na výber úspešného dodávateľa podľa § 117    zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom v znení
neskorších predpisov pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou 

Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu má záujem zistiť predpokladanú hodnotu
zákazky  (§ 6 ) a následne vybrať úspešného dodávateľa na uzavretie zmluvy (§ 117) na
 
predmet zákazky: Mrazené výrobky.

uchádzač uvedie PHZ predmetu zákazky, ktorá bude  zmluvnou cenou predmetu zákazky, a táto bude
predmetom vyhodnotenia predložených ponúk do prieskumu trhu

V prípade,   že   PHZ  bude   rovná   alebo   vyššia   ako   50 000   €   bez  DPH,   bod   2   tejto  Výzvy   nebude
aplikovaný. V zmysle interného predpisu BBSK výber uchádzača je v kompetencii úradu BBSK. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: DSS Čeláre-Kírť
IČO: 00 647 560 
Sídlo: Čeláre-Kírť 189, 991 22
Tel.č: 047/4308305 
E-mail: prevadzka4@dsscelarekirt.sk

2. Typ zmluvy: Rámcová dohoda /uzatvorená podľa ustanovení § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zmluva“) medzi zmluvnými 
stranami/

3. Miesto dodania predmetu zákazky: DSS Čeláre-Kírť 189

4. Podrobný opis predmetu zákazky: Plánovaná zákazka zahŕňa zabezpečenie – nákup mrazených výrobkov
a lahôdkového tovaru pre stravníkov /klienti a zamestnanci DSS/ v počte cca140 osôb/deň

5. Rozsah  predmetu zákazky: Špecifikácia v prílohe č.1/tabuľka/

6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť
    Zákazka sa nedelí na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

7. Lehota na dodanie  predmetu zákazky :
   Lehota dodania predmetu zákazky je na jeden rok a to od 1.3.2020 do 28.2.2021

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do: 
a)  dňa 10.2.2020  do 14:30  hod.
b) doručenie  na emailovú adresu:  prevadzka4@dsscelarekirt.sk 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) cenová ponuka 

 obsahuje návrh zmluvy, ktorý je uchádzač povinný rešpektovať
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9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
      Predmet zákazky sa bude financovať  formou bezhotovostného  platobného styku v  lehote splatnosti 30

dní od jej doručenia objednávateľovi.  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
                 

 10. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
       a) Kritéria 

Cena a kvalita.

     
b) Spôsob hodnotenia kritérií :

Cena   predmetu   zákazky   vrátane     DPH   sa   bude   hodnotiť   nasledovným   spôsobom:     nakoľko
predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie ponúk bude ponuky hodnotiť
poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie,
atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú
neúspešnými ponukami.

1. Podmienky účasti podľa § 117

Podmienky účasti,  ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy preukázať

§ 32 ods. 1 písm. e) je  oprávnený  dodávať  tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu,

uchádzač predloží:
Výpis zo živnostenského, resp. 
obchodného registra, ZH

§ 32 ods. 1 písm.  f) nemá  uložený  zákaz  účasti  vo
verejnom  obstarávaní  potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo
v  štáte  sídla,  miesta  podnikania
alebo obvyklého pobytu,

uchádzač predloží:

čestné vyhlásenie, že dodávateľ 
nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní

V Čelároch-Kírti, dňa 17.1.2020

Osoba zodpovedná za verejné 
obstarávanie:
(meno, podpis)

            Judita Libiaková


	Výzva

