
„PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov,
Lontov č. 48 , 935 75 Ipeľský Sokolec

Výzva na predloženie cenovej  ponuky 

  v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom    obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh zákazky : Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ /  OBSTARÁVATEĽ

I.1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
      Úradný názov: „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov
      IČO: 00596841
      Poštová adresa :  Lontov   48 
      PSČ: 935 75
      Mesto / obec : Lontov
      Štát : Slovenská republika 
      Kontaktná osoba:   Monika Botková
      Telefón: 036 / 7787218
      Fax: 036 7787218
      E-mail : platanzss@gmail.com

      Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa ( URL) :http:// www.platanzss.sk

      Ďalšie informácie , súťažné a doplňujúce podklady možno získať na týchto adresách.
      Ponuky sa doručujú na  tú istú adresu .

I.2.  Druh verejného obstarávateľa :

I.2. 1. Druh verejného obstarávateľa :
        Organizácia riadená verejným právom.
        Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona : 
        § 6 ods.1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

 II.1.      Opis
 II.1. 1.  Názov zákazky
               Mliečne  výrobky
II.1. 2.  Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác , dodaniam tovarov alebo
             poskytovania služieb 

             Tovary .
              Hlavné miesto dodania tovarov : 
              „PLATAN“,Zariadenie sociálnych služieb Lontov , sklad mliečnych výrobkov
         

II.1.3  Stručný opis zákazky alebo nákupu ( nákupov)

          Mlieko polotučné 1,5 % , Maslo čerstvé 100 g , Jogurt ovocný 125 g, syr tavený črievko 100 g , syr Eidam
          neúdený , Nátierkové maslo natur 200 g  atď. 

II.1.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
          Hlavný predmet: 
          Hlavný slovník :
          Doplňujúce predmety :  
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II.2   Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1 Celkové množstvo alebo rozsah
           Je uvedené v súťažných podkladoch
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
           Hodnota : 6 731,0000 EUR
II.3.   Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
          31.12.2013
           

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

III.1.   Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie 

             Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : 

      § 26 ods. 1, písm. f) je oprávnený dodávať tovar , uskutočňovať stavebné práce alebo    poskytovať     
     službu – dokladom o  oprávnení podnikať , uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu .

III.1.2 Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3 Technická alebo odborná spôsobilosť 

           Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : 

       § 28 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom a technickom vybavení , ktoré má uchádzač alebo  záujemca k  
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby . Doklad , že je schopný dopravovať tovar 
vlastnými motorovými vozidlami spolu s potvrdením príslušného správneho orgánu , že vozidlá  zodpovedajú 
predpisom  o  prevoze  potravín.  V  prípade  ,  že  dopravu   predmetu  zákazky  bude  vykonávať  so  zmluvným 
partnerom , kópiu takejto zmluvy a potrebné povolenie pre zmluvného partnera . Uchádzač doklad predloží v 
tvare : typ motorového vozidla druh nadstavby evid. číslo . ( príp. fotokópiu technickej dokumentácie , z ktorej sú 
zrejmé požadované údaje )

III.1.4 Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
             Nie.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
           Najnižšia cena .

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
            Nie .
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu , ktoré pridelil verejný obstarávateľ/ obstarávateľ
            886/2012/ 

IV.2.2 . Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
             Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
             Dátum : 24.11.2012  Čas : 15.00 hod.
             Úhrada za súťažné podklady : Nie.

IV.2.3. Lehota  na predkladanie ponúk

           Dátum:  27.11.2012  Čas : 09.00 hod



      

IV.2.4 Podmienky otvárania ponúk 

           Dátum : 28.11.2012   Čas :  08.00 hod

           Miesto : 
          „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov, Lontov č. 48, kancelária riaditeľky ZSS. 
          Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :
          Všetci uchádzači , ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk , alebo ich písomne    
          poverení zástupcovia.

ODDIEL  VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
          Nie.

VI.2. Ďalšie informácie

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
          14.11.2012

VI.4. Dátum presunu do archívu :
          24.11.2012

Vypracovala :  …....................................

                         Monika Botková 
        osoba poverená na verejné obstarávanie
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