
Obec Hranovnica
 _____________________________________________________________ 

 Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica 

          
vyhlasuje

výzvu na predloženie ponuky č. 8/2016

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Obec Hranovnica
Sídlo: Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
DIČ:                        2020679848
Kontaktná osoba: JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ
Telefón: 0915915092
E-mail: prednosta@lj.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.              
IBAN:                            SK8656000000003449947003    

2. Predmet zákazky:

„Potravinové  balíčky  pre  žiakov  Základnej  školy  Hranovnica,  Materskej  školy  na  ulici  SNP v
Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik“

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

37 000,- € bez DPH

4. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva

5. Termín vykonania zákazky: 

1/2017 – 12/2017

6. Opis zákazky:

Predmetom  zákazky  je  dodávka  potravinových  balíčkov  žiakom  Základnej  školy  Hranovnica,
Materskej školy na ulici  SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej  základnej školy
Spišský Štiavnik  počas vyučovacích dní v priebehu roka 2017 podľa objednávky vyhlasovateľa.
Počet  balíčkov  určí  vyhlasovateľ  vždy  najneskôr  v  posledný  deň  kalendárneho  mesiaca,  ktorý
predchádza mesiacu, v ktorom sa budú balíčky dodávať.  
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7. Termín a miesto doručenia cenových ponúk:

Najneskôr do  19.12.2016 do 11.00 hod. na adrese Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 
16 Hranovnica alebo osobne v podateľni Obecného úradu Hranovnica.

Ponuky je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ, adresát a
heslo: „Potravinové balíčky“ - NEOTVÁRAŤ

8.  Požadované obchodné podmienky:

a) faktúru za vykonanie diela doručiť do 14 dní po skončení kalendárneho mesiaca za predošlý
mesiac; zálohová platba pred odovzdaním diela nie je prípustná,
b) splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia, prílohou faktúry musí byť dodací list.

9. Obsah ponuky a požadované prílohy:

a) overená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra ako potvrdenie, že
uchádzač je oprávnený dodávať požadovaný tovar,
b) rozhodnutie na vykonávanie predmetnej činnosti od príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva,
c) čestné vyhlásenie,  že uchádzač má vyporiadané pohľadávky voči zdravotným poisťovniam a
sociálnej poisťovni, že nie je v konkurze a nedlhuje svojím zamestnancom mzdu,
d) ponuka na dodávku zákazky, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osoby oprávnenej
konať za uchádzača (ak nejde o štatutára, potrebné priložiť plnomocenstvo),
d) čestné vyhlásenia uchádzača, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami:

1. dodávateľ sa zaväzuje predložiť vyhlasovateľovi zloženie balíčkov (jedálny lístok) vždy vo
štvrtok (ak na štvrtok pripadne deň pracovného pokoja,  tak predposledný deň pracovného
týždňa)  na  nasledujúci  kalendárny  týždeň;  vyhlasovateľ  je  oprávnený  pripomienkovať
zloženie balíčkov na nasledujúci týždeň v lehote 24 hodín od doručenia jedálneho lístka na
príslušné obdobie,
2.  dodávateľ  sa  zaväzuje  dodržiavať  odporúčané  výživové  dávky  pre  vybrané  skupiny
obyvateľstva SR, ktoré boli schválené Ministerstvom zdravotníctva SR a zverejnené v jeho
vestníku dňa 19.6.2015, čiastka 4-5,
3. obsahom každého balíčka budú potraviny v hodnote 1,09 €; dodržiavanie hodnoty potravín
v balíčku je podstatnou náležitosťou zmluvy,
4. uchádzač nie je oprávnený cenu balíčka navýšiť o svoje režijne náklady.

V Hranovnici, dňa 7.12.2016

 Vladimír Horváth
     starosta obce
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