Výzva na predloženie ponuky k zákazke
Školská jedáleň vo Veľkých Úľanoch ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác / dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby
na predmet zákazky:
Názov zákazky: živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Školská jedáleň Veľké Úľany
Adresa :
Štefana Majora 560, Veľké Úľany
IČO:
37847481
DIČ:
2021774656
Kontaktná osoba:
Irena Sebőková, riaditeľka ŠJ
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov v kvalite podľa
platných noriem pre potreby školských jedální v priemere 360 stravníkov. Dodávateľ je pri dodávke
zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu
s predmetom zákazky. Dodávky budú realizované podľa priloženého zoznamu, podľa telefonických
objednávok denne resp, podľa potreby. Dodávateľ musí tovar doviesť včas, v deň hodinu, na ktorý bol
objednaný. Dodávateľ musí byť schopný operatívne reagovať na aktuálne požiadavky ŠJ. Plnenie
dodávok tovaru je priebežné podľa objednávok, ktoré nahlasuje riaditeľka ŠJ telefonicky alebo
písomne, resp. e-mailom. Rozvoz tovaru nesmie byť v čase podávanie obedov t.j. od 12.30 do 13.30.
Predmetom zákazky bude dodávka živočíšnych , alebo rastlinných olejov a tukov v zmysle
rozsahu plnenia :
Rozsah plnenia: CPV 154 – podľa priloženej tabuľky

_______________________________________________________
Miesto plnenia: _____________ŠJ Veľké Úľany ________________
Termín realizácie:___________01.01.2015-31.1.2015____________
Predpokladaná hodnota zákazky:
0-4999,00 EUR bez DPH
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti
(napr. platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu podnikateľskej činnosti v oblasti zásobovania,
potravinárstva (postačuje fotokópia oprávnenia))
Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená bez DPH, výška
DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 23.12.2014 .(dátum) do 15,00 hod. s označením „živočíšne, alebo
rastlinné tuky, oleje – neotvárať“.
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo
osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Školská jedáleň, Štefana Majora 560, 925
22 Veľké Úľany, alebo elektronicky na mailovú adresu: sebokova.irena@zoznam.sk

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej
ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena v EUR vrátane DPH , kvalita a dodacie podmienky, denný rozvoz tovaru
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
Typ zmluvy:
....................
(zmluva na poskytnutie služby, zmluva na dodanie tovaru, zmluva zhotovenie prác)
Zmluvné podmienky:
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu
- návrh zmluvy vypracuje uchádzač / verejný obstarávateľ
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Potvrdenie o zverejnení výzvy

Potvrdenie o zverejnení výzvy
Školská jedáleň vo Veľkých Úľanoch ako verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejnila na webovom sídle ŠJ (internetovej stránke skolskajedalen1-vulany.webnode.sk.) od
17.12.2014 do 23.12.2014. v časti „Profil verejného obstarávateľa“
výzvu na predloženie ponuky na zhotovenie prác / dodanie tovaru / poskytnutie služby k zákazke
s názvom: „živočíšne, alebo rastlinné tuky, oleje.“
V o Veľkých Úľanoch dňa 17.12.2014

riaditeľka ŠJ

