CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV
Jednoduchá zákazka na zabezpečenie tovaru
podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov: EXTECO s.r.o.
Adresa: Gorkého 3, 811 01 Bratislava
IČO: 46 547 894
Kontaktná osoba: Ing. Bianka Bittmannová
Telefón: +421 948 804 345
E-mail: bittmannova@exteco.eu
II. Predmet zákazky
Mäso a mäsové výrobky.
III. Opis predmetu zákazky
Opis jednotlivých položiek predmetu zákazky je bližšie uvedený v zadaniach v súboroch vo
formáte xls. (Excel), ktoré sa nachádzajú v prílohe tejto výzvy.
Zoznam príloh:

Bravčové mäso – zadanie.xls
Hovädzie mäso – zadanie.xls
Kuracie mäso – zadanie.xls
Hydina – zadanie.xls
Klobásové výrobky – zadanie.xls
Párky – zadanie.xls
Saláma – zadanie.xls
Šunka – zadanie.xls
Údeniny a slanina – zadanie.xls
Výrobky z bravčového mäsa – zadanie.xls
Hydinové výrobky – zadanie.xls
Výrobky z pečene – zadanie.xls

IV. Miesto poskytnutia služby
Hotel Signál Piešťany, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany,
Inštitút pre verejnú správu Bratislava, M.sch.Trnávského 1/a, 844 10 Bratislava,
Stredisko Smrekovec Donovaly, Donovaly 100, 976 39 Donovaly,
Rekreačné zariadenie Krupina, Tepličky 1180, 963 01 Krupina,
Hotel Kremenec Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 150, 059 60 Štrbské Pleso

Hotel Maják Senec, Slnečné jazerá JUH č. 546, 903 01 Senec,
Kuchyňa a bufety Bratislava, Račianska 45, Bratislava
Kuchyňa a bufety Trnava, Kollárová 31, 917 01 Trnava
V. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Menej ako 40 000 € za jednotlivé skupiny tovarov.
VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za predmet zákazky a spôsobu
a podmienok splatnosti ceny. Ďalšie kritérium pre vyhodnotenie bude kvalita obstarávaného
tovaru.
VII. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodávku obstarávaného tovaru. Doba
trvania zákazky je jeden rok (12 kalendárnych mesiacov) od uzatvorenia zmluvy.
VIII. Spôsob a lehota predkladania ponúk
Ponuky predkladajte elektronicky na e-mailovú adresu: bittmannova@exteco.eu
Predložením ponúk sa rozumie vyplnenie zadaní, ktoré sa nachádzajú v prílohe tejto výzvy.
Dátum zahájenia predkladania ponúk: 2.7.2014
Dátum ukončenia predkladania ponúk: 10.7.2014 do 16:00 hod.
IX. Doplňujúce informácie k spôsobu predkladania ponúk
1)

Pre jednoduchosť vyhodnotenia cenových ponúk zachovajte prosím formát
súborov v prílohe a postupujte podľa pokynov v karte sortiment, ktorá je uvedená vpravo
hore.

2) Dodržte prosím termín zaslania cenovej ponuky. V prípade nedodržania termínu nemusí
byť Vaša ponuka zaradená do vyhodnotenia.
3) Pokiaľ Vaša spoločnosť neponúka celý požadovaný sortiment, naceňte v zadaniach
položky, ktoré ponúkate. Ak niektorému z dopytovaných produktov približne zodpovedá
podobný produkt z vašej ponuky, naceňte ho a poznačte jeho Značku prípadne inú
poznámku do stĺpca Značka produktu.
4) V prípade, ak Vaša spoločnosť nie je schopná dodávať tovar do všetkých požadovaných
stredísk, vyznačte v zadaniach adresy, ktoré ste schopný zásobovať.
5) V prípade akýchkoľvek upresňujúcich dotazov nás neváhajte kontaktovať.

