MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Č.j.: OP/2013 – Sá
Vec: Výzva
na
predkladanie
obstarávania „Vajcia“(CPV 03142) prostredníctvom elektronickej aukcie.

V Piešťanoch, dňa 19.02.2013
cenových
ponúk
na
predmet
zákazka s nízkou hodnotou, realizovaná

Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom, ako verejný
obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou vyzýva dodávateľov k predkladaniu
cenových ponúk na predmet obstarávania „Vajcia“ a to prostredníctvom elektronickej aukcie.
Bližšie informácie o predmete obstarávania vám poskytne Mgr. Gabriela Stanková,
kontakt: 033/7765440, stankova@piestany.sk v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30
hod.
Bližšie informácie o elektronickej aukcii vám poskytne Ing. Darina Vlhová, kontakt:
033/7765492, vlhova@piestany.sk v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.
Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom zaslaná e-mailom na
adresu, ktorú eviduje verejný obstarávateľ. V prípade záujemcu, ktorého e-mailovú adresu
verejný obstarávateľ neeviduje, bude nutné zo strany záujemcu túto
verejnému
obstarávateľovi nahlásiť.
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si budú
môcť uchádzači zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky bude
uchádzačom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň.
Zadávacie kolo sa začína 19.02.2013 od 09.00 hod., súťažné kolo sa uskutoční dňa
26.02.2013 o 09.00 hod..
Úspešný uchádzač (uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste) doručí verejnému
obstarávateľovi do podateľne Mestského úradu, Námestie SNP č. 3, 921 01 Piešťany
najneskôr do 01.03.2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „ VO – vajcia“ :
a) výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, resp. platné
potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní uchádzača v zozname podnikateľov
b) potvrdený – štatutárnym zástupcom podpísaný a opečiatkovaný výstupný protokol z eaukcie
c) rozhodnutie o povolení činností vydané príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinárnou správou (len pre nízko kapacitné prevádzky), resp. rozhodnutie o schválení
činností (len pre priemyselné prevádzky) vydané Štátnou veterinárnou a potravinárnou
správou SR Bratislava
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d) oznámenie o pridelení úradného veterinárneho kontrolného čísla vydané Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR Bratislava
e) platné osvedčenie o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín
a surovín živočíšneho pôvodu.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet
obstarávania, vrátane dopravy na miesto určenia - t.j. do zariadení sociálnych služieb
verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky,
elektronickú aukciu zrušiť a to aj po jej ukončení, prípadne vyhlásiť ďalšie kolo.
Verejný obstarávateľ je povinný všetkým účastníkom elektronickej aukcie prípadné zmeny
okamžite oznámiť.
Proti rozhodnutiam verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Remo Cicutto,
primátor mesta Piešťany

