  Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,
                   Bernolákova 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

V zmysle §9, ods.9 zákona č.25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a na základe povolenia č.518/11/2013 TSK Vás žiadame o
vypracovanie a zaslanie ponuky pre nasledovný tovar
 
                                                              Ovocie a orechy
Kód CPV 03222000-3

Názov tovaru
Predpokladané množstvo
m.j.
Cena v EUR
bez DPH /m.j.
Cena v EUR 
s DPH / m.j.
Cena  celkom v EUR
bez DPH
Cena celkom v EUR
s  DPH
Citrón
25
kg




Jablká
1700
kg




Hrušky
250
kg




Pomaranče
1700
kg




Mandarínky
	850
kg




Banány
1300
kg




Grep
900
kg




Kiwi
350
kg




Hrozno stolové
250
kg




Nektarinka 
300
kg




Broskyňa
170
kg




Slivka
25
kg




Spolu







                                    Ceny ja treba zaokrúhliť na tri desatinné miesta!

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
Sídlo organizácie : Bernolákova14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO : 42017769
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Titul, meno a priezvisko : Mgr. Zuzana Kubrická
Telefón : +421901 918 511
E- mail : zuzana.kubricka@cssnovemesto.sk
Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín :
Meno a priezvisko : Ludmila Mitanová, vedúci stravovacej prevádzky
Telefón : +42132 7741719
E- mail : ludmila.mitanova@cssnovemesto.sk
Fax : +421327741777

2. Miesto dodania: 
Stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, ul. Bernolákova 14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Termín : Priebežne v priebehu rokov 2014 a 2015, to znamená počas platnosti zmluvy až do vyčerpania zmluvnej ceny 

3. Predmet zákazky: Ovocie a orechy
                                    Kód CPV 03222000-3

4.Predpokladaná hodnota zákazky : 7 500 EUR bez DPH, vrátane opakovaných plnení v priebehu jedného roka,. 

5.Zdroj financovania: predmet obstarávania bude financovaný z bežných prostriedkov TSK/zdroj financovania 41/ a bude použitý na bežné výdavky CSS v Novom Meste nad Váhom

6. Lehota na predkladanie ponúk: 10.januára 2014, najneskôr  do 15 : 00 hod.
Poznámka : Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty nebude verejný obstarávateľ prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.

7. Miesto predkladania ponúk:

Názov organizácie : Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
Sídlo organizácie : Bernolákova 14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón : +42132 7741711

8. Kritéria na vyhodnotenie ponuky:

 Kritériom je najnižšia cena za predmet dodávky, vrátane dopravy do miesta dodania.
Uchádzač vyplní tabuľku tejto ponuky podľa jednotlivých stĺpcov. Tabuľka musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

9. Typ zmluvy a jej trvanie:

Zmluva v zmysle § 409 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dobu určitú, to znamená na dobu jedného roka, alebo do vyčerpania dohodnutej celkovej hodnoty zákazky.

10. Požadované obchodné podmienky:

-  ponuka ostáva v platnosti počas platnosti zmluvy a budú v nej zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy, poštovného, balného a pod..
- tovar bude objednávaný priebežne formou písomných alebo telefonicky objednávok
- verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
- na základe písomnej objednávky bude vystavená faktúra, ktorej prílohu musí tvoriť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho

11. Doplňujúce doklady a informácie:

- každý záujemca predloží doklad o oprávnení podnikať, v oblasti dodávok predmetného tovaru
- na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie o zmluvných podmienkach
- neúspešných uchádzačov nebude verejný obstarávateľ informovať o vyhodnotení ponúk
- uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli z dôvodu prípravy a doručenia ponuky

12. K forme a obsahu ponuky:

	každý záujemca predloží v ponuke doklad o oprávnení podnikať ,v oblasti dodávok predmetného tovaru ( fotokópiu výpisu zo Živnostenského resp. Obchodného registra)

každý záujemca ďalej predloží Potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o tom, že motorové vozidlá uchádzača sú  spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu a vozidlá ním používané na prepravu potravín sú vybavené chladiacim zariadením
	kompletne vyplnenú tabuľku - táto časť bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
	kompletný aktuálny cenník uchádzača v čase predloženia ponuky, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy
	v  ponuke musí byť uvedená i kontaktná osoba dodávateľa  ( meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail)  identifikačné údaje dodávateľa ( názov, adresa alebo sídlo uchádzača, štatutárny zástupca, IČO, IČ DPH, bankové spojenie a číslo účtu)
 ponuka musí byť predložená v zalepenej a zapečatenej obálke, označenej okrem adresy verejného obstarávateľa nápisom
	„  ponuka -  na .............“ – NEOTVÁRAŤ
	 ponuku je možné podať poštou a osobne .








V Novom Meste nad Váhom 17.12.2013                               Mgr.Zuzana Kubrická,   
                                                                                                     poverená riadením




