Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Telefón:
041 5493 703

e-mail: obecny_urad@obeckonska.sk
www.obeckonska.info

Dňa: 20.12.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní
Obec Konská týmto vykonáva prieskum trhu na služby, ktoré nie sú bežne dostupné na
trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre :
„Zabezpečenie stravovania“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Konská
IČO:
00648876
Sídlo organizácie :
Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Internetová adresa:
www.obeckonska.info
Kontaktné miesto:
Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Kontaktné osoby:
Ing. Janka Stupňanová, starostka obce
Telefón :
041 5493 703
e-mail:
obecny_urad@obeckonska.sk
2. Druh zákazky.
Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Predmetom zákazky je
dodanie tovaru a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu.
3. Názov zákazky: „Zabezpečenie stravovania“
4. Predpokladaná hodnota zákazky: v rámci limitu pre zákazky podľa §117 zákona
343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
5. Obsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka jedla, denne počas pracovných dní a to v čase
od 10:00 do 12:15. Verejný obstarávateľ požaduje, aby pracovník dodávateľa, ktorý hlavné
jedla prevezme, mal zdravotný preukaz. Predpokladaný denný počet obedov je 14.
Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa denne hlavné jedlá v nasledovnom členení:
 Jedlo č. 1 – prevažne mäsité
 Jedlo č. 2 – prevažne mäsité ( múčne alebo zeleninové)
Hlavné jedlo bude v týchto hmotnostných normách:
 Polievka – B norma
 Hlavné jedlo – B norma

 Múčnik – B norma
Obdobie zákazky : 01.01.2018 – 31.12.2018.
Dodávateľ je povinný jedlo priviesť vo vhodnom stave na podávanie na miesto, ktoré určí
verejný obstarávateľ v rámci Obce Konská.
Uchádzač predloží ponuku na jednotkovú cenu za hlavné jedlo. Cena je konečná a zahŕňa
prepravu aj výdaj.
Bližšie podrobnosti môže uchádzač získať na kontaktnom mieste – obhliadka miesta
dodávania, podrobné náležitosti dodávania a podobne.
6.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú: splatnosť faktúr 30 dní
7. Podmienky účasti uchádzačov:
7.1 Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku v zmysle podmienok tejto výzvy.
8. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 28.12.2017 do 11.00 hod.
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa .
2. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy
 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
 označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže:
„Zabezpečenie stravovania“
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia cena
2.
Uchádzač je povinný uviesť konečnú cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady , ktoré sú
nevyhnutné na realizáciu predmetu zákazky.
3.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu konečnú cenu
za predmet zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na to v ponuke upozorní
verejného obstarávateľa.
4.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva alebo mu bude vystavená
objednávka.
11. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 28.12.2017 o 11.30 hod.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

