
                                                                   Výzva  

                                     na predkladanie ponúk na uskutočnenie  

                            „Ponuky a dodávanie tovaru - Pekárenské výrobky“ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

zákazka podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Harmonia- Zariadenie pre seniorov, Hlohovec 

Sídlo: Hollého číslo 7, 920 01 Hlohovec  

IČO : 00 611 956  

DIČ : 202 126 8381 

Štatutárny orgán :  Mgr. Mária Točíková - riaditeľka ZpS 

E mail : riaditel@harmoniazps.sk 

tel:   +421 33 742 2091 

2. Názov zákazky: „Ponuka a dodávanie tovaru - Pekárenské výrobky" 
 

3.  Opis zákazky:             

   a/ predmet zákazky  

Predmetom zákazky je ponuka a dodávanie tovaru špecifikovaného v bode č 4 do   
zariadenia  "Harmonia- Zariadenie pre seniorov, Hollého č. 7, 92001 Hlohovec" 

    b/ rozsah zákazky 

Zásobovanie a dodávka tovaru do zariadenia Harmonia- ZpS na ul. Hollého č. 7 v 
Hlohovci Dodávku zabezpečí dodávateľ na miesto adresy objednávateľa. Pri dodávke 
tovaru doloží všetky potrebné dokumenty (dodací list, Faktúra a iné doklady) 

4. Kód zo štatistickej CPV služby : 

   15810000-9  = pekárenské výrobky 

 

 



5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  

Neumožňujeme -Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky. 

6. Možnosť predloženia variantných riešení:  
 
Neumožňuje sa! 

7. Požadovaný termín plnenia zákazky: 

  od 01.01.2017 do 31.12.2017 

8.  Pokyny k predloženiu ponuky: 

       Uchádzač v cenovej ponuke predloží : 

        - cenová ponuka - /ponukový list  na predmet zákazky/ 

       -  uchádzač uvedie cenu v štruktúre :  cena bez DPH, DPH a cena s DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v celkom EUR a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní . 

9.  Kritérium na vyhodnotenie ponuky :  

    Kritériom je kvalita, cena tovaru a flexibilita uchádzača. 

10. Termín predloženia ponuky  

      do 24.11.2016  do 10,00 hod /štvrtok/ 

• cenovú ponuku môže uchádzač doručiť: 

a/ poštou  /v zalepenej obálke s označením „VEREJNÁ  SÚŤAŽ“  a názov projektu/ 

b/ elektronicky: harmoniazps@harmoniazps.sk 

 

 

     V Hlohovci,  dňa  04. 11.2016 

                                                                                        Mgr. Mária Točíková 

                                                                                             riaditeľka ZpS 


