Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o., Rožňava – Huta 3454, 048 01 Rožňava

Záujemcom
o účasť na zadávaní zákaziek

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
Zps 1 /2017

Vybavuje
M. Knábelová

Dátum
24. 4. 2017

Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si vás vyzvať na predloženie cenovej ponuky na zákazku
„Verejné obstarávanie zákaziek“
v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
Predpokladaný termín poskytnutia služby: Rok 2017.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Mandátna zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom
v platnom znení.
Cenové ponuky žiadame doručiť do 28. 4. 2017 do 10:00 hod. na e-mailovú adresu:
marika172@centrum.sk
podľa prílohy k tejto výzve, alebo v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa.

S pozdravom

...............................................................
PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
riaditeľka n.o.

Príloha: Príloha k výzve 2x
________________________________________________________________________________________________
e-mail: marika172@centrum.sk

IČO:35583720

DIČ: 2022902805

Tel.: +421587320003

e-mail: roznavasenior@gmail.com

Príloha k výzve
na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Zariadenie pre seniorov, n.o.
Sídlo:
Rožňava – Huta 3454, 048 01 Rožňava
Zastúpený:
PhDr. Jana Jakobejová, PhD., riaditeľka
IČO:
35583720
DIČ:
022902805
e-mail:
marika172@centrum.sk
2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť
Mandátna zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení.
3. Názov zákazky: „Verejné obstarávanie zákaziek “, CPV 79418000-7
4. Opis zákazky
Zákazky sa budú realizovať v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – zákazky s nízkou hodnotou výzvou na predkladanie CP a zadávaním
prostredníctvom elektronického trhoviska. Množstvo zákaziek sa môže meniť podľa požiadavky ver.obst.
5. Predloženie cenovej ponuky
Ponuka bude predložená na celú zákazku.
6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
7. Lehota na poskytnutie služby
Predpokladaný termín uskutočnenia verejného obstarávania: Rok 2017.
8. Predpokladaná hodnota zákazky
3 400,00 eur bez DPH
9. Kontaktné osoby
PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
Mária Knábelová, 058/7320003
10. Lehota na predloženie cenových ponúk
Do 28. 4. 2017, do 10: 00 hod.
11. Adresa na doručenie cenových ponúk
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa.
Cenová ponuka môže byť doručená aj v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa.
12. Podmienky financovania
- objednávateľ neposkytne poskytovateľovi služby finančné preddavky,
- predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa,
- bližšie podmienky budú dohodnuté s úspešným uchádzačom v mandátnej zmluve.
13. Podmienky účasti uchádzačov
- predloženie cenovej ponuky podľa priloženej tabuľky
14. Kritérium na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v eur.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu spolu v eur .
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk
24. 12. 2017
V Rožňave - Hute dňa 24. 4. 2017
PhDr. Jana Jakobejová, PhD.

CENOVÁ

PONUKA

Predmet zákazky: „Verejné obstarávanie zákaziek“

Postup zadávania zákazky

Výzva na predkladanie
ponúk poštou, elektronicky

Počet
zákaziek

Cena v eur
za jednu
zákazku

Cena v eur bez
DPH spolu

Cena v eur
spolu s DPH

Platca DPH
áno/nie

7

/zákazky s nízkou hodnotou –
nie bežne dostupné na trhu,
potraviny/
Zadávanie zákazky
prostredníctvom EKS
/zákazky bežne dostupné na
trhu/

Cena spolu:

2

-

-

Obchodné meno uchádzača: .......................................................................................................................
Kontaktná osoba:............................................................
IČO: ......................................
Č. tel.: ..................................
Dátum: ................................................
Pečiatka a podpis:

DIČ:.....................................................

-

