							
Výzva na predloženie cenovej ponuky 3/2014


zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb

·	 
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                       
Materská škola 

Sídlo:                         
Plickova 16 , 831 06 Bratislava

IČO:                            
42133980
·	
Kontaktná osoba:   
Mgr. Anna Kocmundová

e-mail:                       
msplickova@gmail.com
·	
Názov zákazky:
Dodávka potravín  
·	
CPV (Slovník spoloč. obstarávania): 
03200000-3 
·	
Predpokladaná hodnota zákazky
Do 40 000,- € (bez DPH) 
·	
Lehota na predkladanie ponúk:  
18.12.2014
·	
Lehota dodania:
Rok 2015 - 2018
·	
Podmienky účasti:      
·	Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, druhá časť § 10, § 11, § 12  
·	Cenová ponuka musí obsahovať mernú jednotku, cenu bez DPH za mernú jednotku, výšku DPH a cenu spolu s DPH za jednotku.
·	
Opis predmetu zákazky
(špecifikácia zákazky):
03221000-6     zelenina
	03222000-3     ovocie a orechy
	03212100-1     zemiaky
	15800000-6     Rôzne potravinárske výrobky
           

	---------------------------------
V Bratislave dňa 15.12. 2014                                 Mgr. Anna Kocmundová       







Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4/2014

zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb

·	 
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                       
Materská škola 

Sídlo:                         
Plickova 16, 831 06 Bratislava

IČO:                            
42133980
·	
Kontaktná osoba:   
Mgr. Anna Kocmundová

e-mail:                       
msplickova@gmail.com
·	
Názov zákazky:
Dodávka potravín 
·	
CPV (Slovník spoloč. obstarávania): 
15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2, 15600000-4
·	
Predpokladaná hodnota zákazky
Do 40 000 € (bez DPH) 
·	
Lehota na predkladanie ponúk:  
18.12.2014
·	
Lehota dodania:
Rok 2015 - 2018
·	
Podmienky účasti:      
·	Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, druhá časť § 10, § 11, § 12  
·	Cenová ponuka musí obsahovať mernú jednotku, cenu bez DPH za mernú jednotku, výšku DPH a cenu spolu s DPH za jednotku.
·	
Opis predmetu zákazky
(špecifikácia zákazky):
	15111100-0        Hovädzie mäso
	5112000-6         Hydina
	15113000-3        Bravčové mäso
	15119600-1        Rybie mäso
	15130000-5        Mäsové výrobky
	15800000-6        Rôzne potravinárske výrobky

15200000-0        Spracované a konzervované ryby
	15300000-1        Ovocie, zelenina a súvisiace             

                 výrobky
	15400000-2        Živočíšne alebo rastlinné oleje  

                  a tuky
	15600000-4        Mlynské výrobky, škrob a škr.     

                  výrobky
	15511000-3        Mlieko   
	15530000-2        Maslo    
	15512000-0        Smotana
	15550000-8        Mliečne produkty


V Bratislave dňa 15. 12. 2014                            Mgr. Anna Kocmundová

                                        

