Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov
Predmet zákazky: Nákup potravín pre mesto Michalovce
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk
Kontaktná osoba:
Anna Hrehovčíková
E‐mail:
anna.hrehovcikova@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 143
Fax:
056 / 6443520
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce bez právnej subjektivity, Kombinovaný detský stacionár pre deti, Kluby dôchodcov
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 03142500‐ 3 vajcia
03212210‐ 5 suché strukoviny
14400000 ‐5 soľ
15310000 ‐7 ovocné a zeleninové šťavy
15411000 ‐2 živočíšne rastlinné tuky a oleje
15610000 ‐7 mlynské výrobky
15830000 ‐5 cukor a jeho príbuzné výrobky
15840000 ‐8 kakao, čokoláda a cukrovinky
15850000 ‐ 1 cestoviny
15870000 ‐7 koreniny a chuťové prísady
15892000 ‐7 droždie
15900000 ‐ 7 nápoje
Variantné riešenie: pripúšťa sa alternatíva v tej istej kvalite
Termín dodania predmetu zákazky: rok 2016
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 17.12.2015
b) E‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení dodávať tovar
e) Predpokladaná hodnota zákazky: 40 000, ‐ € bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.
V Michalovciach, dňa 7.12.2015

Viliam Z a h o r č á k v. r.
primátor mesta

