Príloha č. 1 - Špecifikácia

Podrobný opis predmetu obstarávania „Strava - Malá Tália“
Predmet: „Strava - Malá Tália“
Dátum dodania: 16.03.2022, 17.03.2022,
Miesto dodania: priestor reštaurácie blízkosť Lichnerovej ulice Senec
Podmienky dodania:
 jedlo musí byť čerstvé, teplé, uvarené z kvalitných surovín
 jedná sa o obedové menu: polievka a hlavné jedlo
 konzumácia bude prebiehať v reštarurácii, počas dvoch dní: 16.03.2022 v čase od
13:30 – 14:30 a , 17.03.2022 v čase od 13:00 – 14:00

P.č
.

1.

Popis druhu služby

Príprava obedového menu
Obedové menu
Polievka
vývar alebo zeleninová alebo strukovinová 0,3 dcl
Hlavné jedlo
gramáž min. 200 g, zloženie: mäso bravčové alebo kuracie,
pripravené na prírodno alebo vysmážané, po prípade
s omáčkou, príloha zemiaky alebo ryža, zeleninová obloha
Doprava: miesto dodanie : priestor reštaurácie vzdialenosť
od Lichnerovej ulice max. 200 m Senec
Počet obedov:
dňa 16.03.2022 35 obedov,
dňa 17.03.2022 33 obedov + 1 bezlepkový obed,
SPOLU POČET OBEDOV: 69 obedov

Požadované
množstvo

J
e
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n
o
t
k
a

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena
celko
m bez
DPH

Počet
obedov: dňa
16.03.2022
35 obedov,
dňa
17.03.2022
33 obedov +
1
bezlepkový
ks
obed

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR
bez DPH
Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s
DPH

adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi:

podpis osoby oprávnenej jednať za uchádzača, alebo v jeho mene, pečiatka :

Štátna pokladnica IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 1939 DIČ: 2020678748
IČO: 00180289
 +421 33 6433489, 6433705 e-mail: moska@moska.sk www.moska.sk
fax: +421 33 6433489

Príloha č. 2
Identifikačné údaje uchádzača
„Strava - Malá Tália“
Obchodný názov spoločnosti:
Ulica, číslo:
PSČ:
Mesto:
Internetová stránky:
Štatutárny zástupca
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
Všeobecné identifikačné údaje
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
V....................., dňa ..................
............................................
podpis a pečiatka

Príloha č. 3

Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač (obchodné meno a sídlo
podnikania) .............................................................................................................
................................................................................................................................
.............
týmto vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania
„Strava - Malá Tália“ ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej
prílohách a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk;
-

všetky

vyhlásenia,

potvrdenia,

doklady,

dokumenty

a údaje

uvedené

v ponuke sú pravdivé a úplné,
-

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo
politické hnutie,

-

predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné
kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo
technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,

-

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá
ponuku.

V .................................., dňa .....................................

...................................................
Podpis a pečiatka

Čestné vyhlásenie

Uchádzač (obchodné meno a sídlo
podnikania) .............................................................................................................
................................................................................................................................
.............
týmto vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného
postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V............................ dňa...................................

....................................
meno a priezvisko,
funkcia
podpis

