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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
(ďalej len ako „výzva“)
zákazka na dodanie tovaru
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:	Gastro DS, s.r.o.
Sídlo:	Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	50 808 478
DIČ:	
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Timea Molnár
Email:	  timea.molnar@dunstreda.eu" timea.molnar@dunstreda.eu 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Zsuzsanna Andrássy PhD.
Email:	vo.ppeconsulting@gmail.com" vo.ppeconsulting@gmail.com
Predmet zákazky:
Názov zákazky: Zabezpečenie mlieka, smotany, masla pre mestské organizácie-II.  
Kód CPV: 15510000-6 Mlieko a smotana, 15530000-2  Maslo- 15810000-9

	Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Spôsob vzniku záväzku: rámcová zmluva.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: sídla mestských organizácií (odberné miesta) špecifikované v prílohe č.2 zmluvy.
Termín dodania predmetu zákazky: Úspešný uchádzač sa zaväzuje dodávať tovar podľa Rámcovej zmluvy uzavretej na 1 rok.  ( V termíne  1.9.2017-31.8.2018)
Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom obstarávania je zabezpečenie mlieka, smotany a masla pre mestské organizácie v období 1.9.2017-31.8.2018. Plánovaný objem tovaru do jednotlivých organizácií je v prílohe č.1, ktorú uchádzač ocení. 

Do celkovej ceny predloženej cenovej ponuky je potrebné zahrnúť cenu za zabezpečenie  dovozu, vyloženia a všetkých ostatných nákladov spojených s predmetom obstarávania..
Dodávateľ sa zaväzuje, že jednotkové ceny definované  za jednotlivé druhy tovaru sú konečné.
	Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s prílohou č.1. tabuľku treba oceniť /doplniť  jednotkové ceny bez DPH, celkovú cenu bez DPH, DPH a konečnú cenu v Eurách za celkové množstvo tovaru v prílohe č.1..

Variantné riešenie: neumožňuje sa.
Predpokladaná hodnota zákazky: 39 900 EUR bez DPH.
Predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu  uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 30.08.2017, 10:00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a neprehľadný.  Na obale (obálke) je potrebné uviesť:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
2. Na obálke uviesť heslo: „NEOTVÁRAŤ“.
3. Názov predmetu obstarávania „Zabezpečenie mlieka, smotany a masla pre mestské organizácie-II. “
4. Meno kontaktnej osoby: Mgr. Timea Molnár.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2017.
Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
	Fakturácia – splatnosť riadne vystavenej faktúry bude 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Všetky doklady sa predkladajú v 1 originálnej verzii.
Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
Doklady v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
Ocenenie predmetu zákazky podľa prílohy č.1 ( žltou označené  bunky treba vyplniť. Uchádzač používa desatinné čísla, uvedie 3 číslice za desatinnou čiarou)  tejto výzvy podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné).
Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3 tejto výzvy) podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné).
Podpísaný návrh rámcovej zmluvy (príloha č. 4 tejto výzvy) - podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou uchádzača (ak relevantné).
Ocenenú prílohu č. 1 v editovateľnom (xls. fájl) elektronickom formáte ( CD, DVD, USB). Obsah prílohy na elektronickom nosiči musí byť totožný s vytlačenou prílohou č.1 

Všetky vyššie uvedeného doklady sa predkladajú v 1 originálnej verzii.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
 S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová zmluva.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s podpisom rámcovej zmluvy v lehote viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ môže podpísať rámcovú zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Spracovala: Ing. Zsuzsanna Andrássy PhD.

V Dunajskej Strede, dňa 21.08.2017




MUDr. Zoltán Horváth, 
Ing. Pavol Sebök,
 konatelia spoločnosti



Prílohy: 
Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií- Tabuľka na ocenenie.
Príloha č. 2: Zoznam odberných miest 
Príloha č.3: Čestné vyhlásenie uchádzača.
Príloha č. 4: Návrh rámcovej zmluvy 

