Senior Dom Svida vo Svidníku
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
( v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

„ Kuchynský tovar“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
IČO :
DIČ :
Sídlo organizácie :
Kontaktná osoba :
Telefón :
Elektronická pošta :

Senior Dom Svida
00696323
2020785294
SNP 4, 089 01 Svidník
Mgr. Adrián Labun – riaditeľ
054/7882141, 054/7882140
riaditel@zpsadss-sk.vucpo.sk

2. Predmet obstarávania : Kuchynský tovar pre Senior Dom Svida Svidník
3. Opis predmetu zákazky : Kuchynský tovar : viď príloha č. 1
4. Miesto plnenia zákazky : Senior Dom Svida vo Svidníku
5. Predkladanie ponuky : Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet obstarávania na
adresu Senior Dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník, alebo osobne na sekretariát verejného obstarávateľa.
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Lehota na predloženie cenovej ponuky : 16.2.2016 do
12,00h.
Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty nebude verejný obstarávateľ akceptovať.
6. Vyhodnotenie ponúk : Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa 16.2.2016.
Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie uchádzačov, pričom kritériom je
najnižšia cena.
7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk : Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi,
ktorého ponuka bola vyhodnocovaná výsledok vyhodnotenia poštou.
8. Uzavretie zmluvy : Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak
úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestni ako ďalší v poradí.
Vo Svidníku dňa 1.2.2016
Vypracovala : Mgr. Monika Kosťová
Schválil :

Mgr. Adrián Labun
riaditeľ Senior Dom Svida

Príloha č. 1



































Hrnček 0,2 l
Hrnček 0,3 l
Tanier hlboký biely
Tanier plytký biely
Tanier hlboký farebný
Tanier plytký farebný
Vedro 10 L s odmerkou
Silikónová stierka
Naberačka na ryžu
Kliešte na mäso
Obracačka nerezová
Tanier dezertný biely
Miska plastová veľká
Miska plastová malá
Metličky nerezové
Miska nerezová malá
Tácka hlboká veľká
Príborový nerezový nôž
Príborová nerezová vidlička
Príborová nerezová lyžica
Kávová nerezová lyžička
Kuchynský nôž
Kávová súprava
Pohár sklenený 0,2 l
Pohár sklenený 0,3 l
Tácka nerezová
Termoska 1 l
Plastové výrobky (poháre, tanierie...)
Koreničky
Utierky
Odpadový kôš
Denko
Doska na krájanie
Váza

