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: Odber biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z jedálni pri Materských školách,
Základných školách, Kombinovaný denný stacionár pre deti v zriaďovateľskej pôsobností Mesta
Michalovce v súlade so zákonom č.223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov.
_________________________________________________________________________________
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 Materských školách, Základných školách
a Kombinovaný denný stacionár pre deti v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Žiadame o predloženie cenovej ponuky na odber
kuchynský rozložiteľného odpadu. Prosím o uvedenie nákladov za množstvo odpadu za týždeň,
podmienky odberu, veľkosť zberných nádob.
Variantné riešenie: pripúšťa sa alternatíva
Termín dodania predmetu zákazky: rok 2014
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 18.02.2014
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); potencionálny odberateľ musí spĺňať osobitné
požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania alebo distribúcie týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou – prosím kópiu predložiť
s ponukou.
e) Predpokladaná hodnota zákazky: podľa množstva odberu
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 12.2.2014
Viliam Z a h o r č á k v. r.
primátor mesta

