Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka na dodanie potravín, v rámci postupu verejného obstarávania zadávania zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie :
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona
Zastúpený :
Mgr. Anna Bodóová, riaditeľka
IČO :
00655724
Sídlo organizácie :
Kasárenská 1/A, Šamorín 931 01
Tel.:
031 5622169
E-mail :
ddsamorin@nextra.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Erika Deáková
Tel:
031 5622169
Web:
www.zpssamorin.sk
2. Predmet obstarávania
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre kuchyňu Domova seniorov AMBRÓZIA
Idősek otthona
Kód CPV :

15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo
a cukrárske výrobky

3. Opis predmetu obstarávania
Dodávka chleba a pekárských výrobkov pre kuchyňu Domova seniorov AMBRÓZIA Idősek
otthona na rok 2020 podľa predpokladaného (nezáväzného) množstva, ktorá je uvedená v
prílohe tejto výzvy. Predmet obstarávania obsahuje aj prepravu, rozvoz tovaru na kuchyňu
podľa potreby obstarávateľa.
4. Miesto a termín dodania
Kuchyňa Domova seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona v Šamoríne.
Termín dodania bude stanovený v zmluve o dodávke chleba a pekárenských výrobkov.
5. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, uvedenej v prílohe tejto výzvy.
6. Poskytovanie podkladov
Na adrese verejného obstarávateľa, na základe žiadosti uchádzača
7. Predpokladaná cena zákazky: 7 525,- € bez DPH
8. Lehota na predkladanie ponúk
Do 03.12.2019 do 09:00 hod. hod. na adresu uvedenú v bode. 9 v zalepenej obálke s heslom:
„NEOTVÁRAŤ - Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre DSAMB v
Šamoríne“

9. Otváranie obálok s ponukami
Dňa 03.12.2019 o 10.00 hod. na adrese: Domova seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona
Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín
- kancelária riaditeľky
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Domova seniorov
AMBRÓZIA Idősek otthona, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť
vystavených faktúr je 14 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi.
11. Podmienky účasti uchádzačov
a) návrh na plnenie stanoveného kritéria / na samostatnom liste/
b) doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného, živnostenského registra originál
alebo úradne osvedčená kópia), ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodanie predmetu
zákazky
c) čestné prehlásenie o dodávke tovaru 6 x do týždňa v čase od 05-10 hod počas trvania
zmluvy
d) čestné prehlásenie o platnosti cien počas trvania zmluvy (možnosť zmeny ceny nie je prípustné).
12. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné
požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom
dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť
predložené tieto alebo ekvivalentné.
V Šamoríne, dňa 14.11.2019
Mgr. Anna Bodóová
riaditeľka
Príloha: 1ks

Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona
Predpokladané množstvo na dodávku " pekárenských
výrobkov" počas 12 mesiacov
Cenová ponuka na rok 2020

Skupiny potravín

1
Chlieb a pečivo
.
Chlieb krájaný kváskový-tmavý - veľkosť 1100 g,
1 alebo ekvivalent
2 Rožok sladký s makovou posýpkou 90g
3 Rožok obyčajný 50g
4 Rožok grahamový 45g
5 Žemľa veľká 110g
6 Žemľa malá 80g
7 Žemľa graham 50g
8 Vianočka veľká 400g
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Bageta veľká, pletenka 90 g
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Koláč - závin-jablkový,kakaový
Lekvárová šatôčka 95 g,
Kuker kakaový 100g
Sendvič krájaný 400g
Slané pečivo-pizza rožok
Rožok -slaninový 70 g

Strúhanka 500g
Droždie čerstvé pekárske 42 g
Spolu
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