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Zríadovatef

Trnavský ,samospravny
kraj

Obchodná akadémia
Mládežnícka 158/5,92601 Sereď

Číslo spisu: 00476/2016/0ASe-2

Výzva na predloženie cenovej ponuky
"Dodanie potravín - prieskum trhu"pre Obchodnú akadémiu, Sered'

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Identifikátor verejného obstarávatel'a:
Názov: Obchodná akadémia
Sídlo: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sered'
Štatutárny zástupca: Ing. Marta Melayová, poverená funkciou riaditel'ky školy
IČO: 00400238
Kontaktná osoba: Forrová Kvetoslava- vedúca školskej jedálne
Tel.: 031/7892016
E-mail: forrova.kvetoslava@zupa-tt.sk

2.Názov zákazky:
Dodanie potravín CPV - cestoviny a iné 15800000-6, 15500000-3, 15300000-1,

3. Doba, na ktorú sa uzatvorí zmluva:
Od 1.1.2017 do 31.12.2019

4. Podmienky pre účast' a obsah ponuky:
Verejný obstarávatel' bude hodnotit' iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku
s dokladmi v nasledovnej skladbe:

1.- fotokópia rozhodnutia o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR,

2.- doklad o oprávnení podnikat' - fotokópia,
3 - návrh ceny v Eur bez DPH/s DPH za jednotlivé položky podl'a priloženej tabul'ky č.1.
4. - nami zaslaný návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za jednotlivé komodity obstarávaných
potravín. Hodnotiace kritérium bude súčet jednotkových cien s DPH.

6. Predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručit' písomne najneskôr do 14.12.2016 do 11.00 h.
Obálka s ponukou musí mat' adresu verejného obstarávatel'a, musí byt' označená názvom
a sídlom uchádzača a upozornením: POZOR NEOTVÁRAŤ - sút'až cestoviny.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.oasered.sk22.11.2016

Prílohy: Tabul'ka č.1
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