
07351 - WYT

Vestník č. 124/2012 - 28.6.2012

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto�(miesta)

Úradný názov: Obec Rovinka� 

IČO: 00305057� 

Poštová adresa: Rovinka 350� 

PSČ: 90041� 

Mesto/obec: Rovinka� 

Štát: Slovenská republika� 

Kontaktné miesto�(miesta): Obecný úrad Rovinka� 

Kontaktná osoba: Klára Šturdíková� 

Telefón: +421 245985218� 

E-mail: sturdikova@obecrovinka.sk� 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecrovinka.sk� 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obecrovinka.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa�zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1. Opis

II.1.1.
Názov zákazky 
Základné potraviny pre�školskú kuchyňu

II.1.2.
Druh zákazky a miesto�uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto�dodania tovarov: 
Školská kuchyňa a jedáleň MŠ a ZŠ, Sadová 206, Rovinka

c) Služby

NUTS kód:

SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávky základných potravín, 
vrátane�dopravy na�určené miesto�a vyloženie do�skladových priestorov. Dodávky budú 
realizované na�základe čiastkových objednávok.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 03200000-3. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 15100000-9, 15200000-0, 15400000-2, 15500000-3, 15612000-1, 15800000-6. 
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II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez�DPH:  

Hodnota: 17 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v�mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 11

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: 
Doklad o�oprávnení dodávať tovar

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na�vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
1. podľa�§�28�ods.�1�písm.�d) zákona : platné potvrdenie Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR, resp. príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o�spĺňaní 
podmienok hygienického skladovania a distribúcie potravín (originálny doklad alebo úradne 
osvedčená kópia). 2. podľa�§�28�ods.�1�písm.�d) zákona : platné osvedčenie Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy SR, resp. príslušnej regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy o�spôsobilosti motorových vozidiel na�prepravu potravín živočíšneho a 
rastlinného pôvodu (originálny doklad alebo úradne osvedčená kópia). Odôvodnenie 
primeranosti : uchádzač preukáže, že je schopný dodávať tovar v�požadovanej kvalite 
za�splnenia všetkých hygienických noriem.

III.1.4. 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 
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 
63/2012

IV.2.2. Podmienky na�získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na�prijímanie žiadostí o�súťažné podklady alebo o�prístup k�dokumentom

Dátum: 4. 7. 2012. Čas: 14.00 h. 

Úhrada za�súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na�predkladanie ponúk

Dátum: 20. 7. 2012. Čas: 09.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 20. 7. 2012. Čas: 10.00 h. 

Miesto: 
Kultúrny dom v�Rovinke /pri obecnom úrade/

Osoby oprávnené zúčastniť sa na�otváraní ponúk: 
Na�otváraní obálok s�ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku 
v�lehote na�predkladanie ponúk. Na�otváraní obálok s�ponukami môže byť uchádzač 
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou uchádzačom na�jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba) preukáže sa 
preukazom totožnosti, uchádzač (právnická osoba) - štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu preukáže sa preukazom totožnosti a kópiou výpisu z�obchodného 
registra, poverený zástupca uchádzača - preukáže sa preukazom totožnosti a plnou mocou 
od�uchádzača na�zastupovanie.
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ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z�fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3.
Dátum odoslania tejto výzvy 
26. 6. 2012
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