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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Dunajská Streda
IČO: 00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Hlavná 50/16, 929 01 Dun. Streda
Kontaktná osoba: Ing. Zsuzsanna Andrássy Phd.
Telefón: +421 911984753
Email: vo.ppeconsulting@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.dunstreda.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-2015
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Do jednotlivých materských škôl (celkovo 9) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda a do Centra sociálnych služieb v Dunajskej Strede, podľa jednotlivých
objednávok.
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-2015
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 15300000-1
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 53 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
1/2

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.05.2015 10:00
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2015 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 19.05.2015 10:15
Miesto : Hlavná 50/16. 92901 Dun. Streda, malá zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
a)Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
b)Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať elektronickými prostriedkami,
preto každý uchádzač na prvej strane ponuky a v žiadosti o súťažné podklady určí platnú emailovú adresu. Adresa
verejného obstarávateľa, kde treba vyžiadať súťažné podklady, resp. kde treba zaslať otázky a žiadosti o vysvetlenie je
vo.ppeconsulting@gmail.com
c)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané
finančné možnosti verejného obstarávateľa na realizáciu predmetu zákazky.
d) Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predložte elektronicky, zaslaním žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov na emailovú adresu vo.ppeconsulting@gmail.com. V žiadosti o SP uvedie každý záujemca svoju platnú
emailovú adresu, pretože SP a odpovede na otázky týkajúce sa SP budú zaslané elektronicky. Súťažné podklady budú
zaslané všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o súťažné podklady.
e) Otázky resp. požiadavky na vysvetlenia k súťažným podkladom môže záujemca zaslať do termínu 13.5.2015 na
emailovú adresu vo.ppeconsulting@gmail.com . Verejný obstarávateľ zašle vysvetlenia bezodkladne, ale najneskôr 6
pracovných dní pred termínom predkladania ponúk. Týmto verejný obstarávateľ vytvára nevyhnutný a potrebný čas na
vypracovanie kvalitných a kompletných ponúk.
Dátum odoslania tejto výzvy
29.04.2015
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