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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Rožňava
IČO:  00328758
Šafárikova 29, 048 12 Rožňava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Rožňave
Kontaktná osoba: Mária Kardošová
Mobil: +421 918792949
Telefón: +421 587773256
Fax: +421 7773201
Email: maria.kardosova@roznava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.roznava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  verejná správa
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Iný (špecifikujte):  verejná správa

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Mrazené výrobky

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Školské jedálne pri materských školách v pôsobnosti Mesta Rožňava.
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodanie mrazených výrobkov pre školské jedálne - mrazenú zeleninu, ryby, kurčatá...

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 15896000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 15229000-9,  15331170-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Množstvo a podrobný rozpis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  14 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží : - doklad
o oprávnení dodávať tovar podľa zadaného predmetu zákazky; oprávnenie dodávať tovar podľa predmetu zákazky
preukazuje uchádzač - fyzická osoba predložením živnostenského oprávnenia, uchádzač - právnická osoba výpisom z
obchodného registra. Doklady musia byť originály alebo úradne osvedčené fotokópie nie staršie ako tri mesiace,- čestné
vyhlásenie, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Uchádzač predloží: - platné potvrdenie regionálnej veterinárnej a
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potravinovej správy o splnení podmienok hygienického skladovania a distribúcie potravín,- osvedčenie o spôsobilosti
motorových vozidiel na prepravu potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, alebo čestné vyhlásenie, že uchádzač
zabezpečí prepravu predmetu zákazky vlastným prípadne zmluvne zabezpečeným motorovým vozidlom, ktoré je
spôsobilé na prepravu živočíšnych a rastlinných produktov,- vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a
údajov uvedených v ponuke,
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

07/2013/Ka
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  18.03.2013 11:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  27.03.2013 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  27.03.2013 15:00
Miesto :  Mestský úrad v Rožňave
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuky. Na otváraní ponúk môže byt uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu maria.kardosova@roznava.sk, alebo na
poštovú adresu uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie e-mailom alebo osobné prevzatie v
pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod., (osobné prevzatie po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou
v bode I.1). Spôsob prevzatia uveďte v žiadosti o súťažné podklady. Verejný obstarávateľ aj záujemca/uchádzač odošle
na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie o doručení každeje-mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie
prostredníctvom e-mailu o doručení bude považované za preukázanie doručenia.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
07.03.2013
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