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 doplneníniektorých zákonov v zneníneskorších 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
Kontaktnáosoba vo veciach verejného obstarávania: Erika Deáková
Tel:
031 5622169
Web:
www.zpssamorin.sk

2. Predmet obstarávania
Dodávka mlieka, mliečných výrobkov rôznych druhov a syrových výrobkov pre kuchyňu
Domova seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona v Šamoríne
Kód CPV :

15511000-3 Mlieko
15500000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov
15540000-5 Syrovévýrobky

3. Opis predmetu obstarávania
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov rôznych druhov a syrových 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 stanovenýv zmluve o dodávke mäsa a mäsových 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. Predpokladanácena zákazky: 5 905,- € bez DPH
8. Lehota na predkladanie ponúk
Do 03.12.2019 do 09:00 hod. hod. na adresu uvedenúv bode. 9 v zalepenej obálke s heslom:
„NEOTVÁRAŤ - Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov rôznych druhov a syrových
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 2 x do týždňa v čase od 07-13 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
Prí
loha: 1ks

Príloha č. 1
Opis predmetu zá kazky
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek Otthona
Predpokladané množstvo na dodávku "mlieko a mliečne výrobky, syrové výrobky" počas 12
mesiacov
Cenová ponuka na rok 2020

Skupiny zá kladný ch potravín

Mlieko a mliečne výrobky
1 Mlieko trvanlivé 1,5 % tuku balenie 1l

Predpokladané
množstvo
Merná
jed.
Merná
jed.
ks

Množstvo
Množstvo
1 500

2 Jogurt biely smotanový min. 10 % tuku balenie 150g

ks

600

3 Jogurt ovocný smotanový min. 8,5 % tuku balenie 150g

ks

2 400

4 Zakysanka - zakvasené polotučné mlieko tuk min. 35 g/1 balenie 200g

ks

336

5 Jemný jogurt natur 3,8% bez laktó zy balenie 150g (Minus L) alebo
ekvivalent
6 Ovocný jogurt pribináčiki, alebo ekvivalent

ks

150

ks

980

7 Bryndza min. 48 % tuku balenie 1kg

kg

15

8 Smotana kyslá pochúťková tuk15% balenie 200g

ks

130

9 Tvaroh jemný hrudkovitý do 25 % t.v.s. balenie 250g

ks

95

10 Tavený syr roztierateľný trojuholníkový, min. 40 % t.v.s. 17,5g

ks

888

11 Syr polotvrdý zrejúci plnotučný neúdený min. 45 % t.v.s. bez rastlinného
tuku (Eidam) alebo ekvivalent

kg

45

12 Maslo čerstvé min. 82 % tuku balenie 250g

kg

180

13 Smotanová ná tierka term.smotana 91% min.31%tuku balenie 200 g
Monika, alebo ekvivalent
14 Margarín so zníž. obs. tuku na natieranie a varenie 60%tuku repkový olej
45% balenie 500g (Rama) alebo ekvivalent

ks

410

ks

220

15 Roztierateľný tavený syr 51%t.v.s balenie 1kg (Bambino) alebo ekvivalent

kg

57

Spolu

Jednotková
cena bez DPH
v€

Cena
Jednotková
spolu
cena s DPH v
bez DPH
€
v€

Cena
spolu s
DPH v €

