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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Ovocie, zelenina, zemiaky“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Domov sociálnych služieb Méta

Ulica:

J. Palkoviča 4010/1, 036 01, Martin

IČO:

30225591

Kontaktná osoba:

Natália Trofimenková

E-mail:

ntrofimenkova@gmail.com

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - Ovocie, zelenina, zemiaky v zmysle Dohody o dodávke potravín.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

03212100-1 Zemiaky
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

3. Podmienky účasti:
Oprávnenie dodávať tovar.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Dodávka tovaru do DSS Méta, prevádzky J. Palkoviča 1, Martin a prevádzky Pod kanálom 5, Lipovec.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 13 637.01 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 27.08.2020 , 10:15 hod.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Ovocie, zelenina, zemiaky“.
Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie
kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
DSS Méta, prevádzky J. Palkoviča 1, Martin a prevádzky Pod kanálom 5, Lipovec.

12. Obsah ponuky
Návrh Dohody o dodávke potravín, Cenová ponuka

13. Doplnujuce informacie
Pri nesplnení súťažných podmienok si vyhradzujeme právo zrušiť zákazku.

S pozdravom
Natália Trofimenková
Domov sociálnych služieb Méta

