
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  
zákazka na poskytnutie tovaru podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov   
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

Senica 

Sídlo: Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Zita Rišková – riaditeľka  
IČO: 34000992        
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0049 1622 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. Kumančíková Tatiana  
Telefón: 034/6514765, Email: kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk        
Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 

seniorov Senica 

2. Predmet obstarávania: dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente sterilizovaná zelenina, 
rastlinné oleje, káva, čaj, koreniny a chuťové prísady, soľ 
Spoločný  slovník  obstarávania ( CPV ):  15410000-5 - Surové živočíšne alebo rastlinné  

oleje a  tuky,  15331000-7 - Spracovaná  zelenina, 15860000-4 - Káva, čaj a príbuzné 

produkty, 15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady,15872400-5-soľ  

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda (zmluva) 
4. Podrobný opis predmetu zákazky:  Predmetom obstarávania je pravidelné 

zabezpečovanie dodávok základných potravín potrebných podľa potreby prevádzky 
stravovania. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto 
dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá 
jednotlivých druhov tovaru budú spresňované objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu 
v menších množstvách). Množstvá sú určené od počtu stravníkov a nie sú pre verejného 
obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zvýšiť, resp. 
znížiť. Na základe toho môže množstvá upraviť podľa aktuálnych stavov. Dodávky tovaru 
budú uskutočňované v pracovných dňoch  2 až 3 krát týždenne. Predmet zákazky musí byť 
dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a 
hygienickým normám. Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných 
obaloch alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 16 000, € bez DPH, do  19 200,- Eur vrátane DPH   
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

Senica Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica  
7. Lehota trvania zmluvy: od 12.júla 2019 – 31.decembra 2019 

Počas tejto doby je platná cena tovaru úspešnej ponuky. Dovoz tovaru bude zabezpečený v 
zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky, vo vhodne vybavených 
dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť, 
požadovaná kvalita a musí byť označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v 
znení neskorších predpisov o potravinách. Tovar bude dodávaný v požadovaných 
množstvách a kvalite. Tovar bude prevzatý na základe priloženej faktúry a dodacieho listu. 
Faktúra a dodací list  musia mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) napr. 
číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo a akosť tovaru, 
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cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka. Cena 
tovaru je stanovená vrátane dopravy na určené miesto. Dovoz tovaru sa bude uskutočňovať 
do 24 hodín od uplatnenia telefonickej objednávky v pracovných dňoch od 7.00 h do 14.00 h. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a 
okamžite riešiť s predávajúcim telefonicky žiadosť o nápravu. Uchádzač poskytne na dodaný 
tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú, vyznačenú na tovare. 

8. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie 
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť 
faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí plnenia. Faktúra je splatná do 30 
dní od dňa doručenia. 

9. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné zaslať elektronicky (podpísané 
podklady v naskenovanej podobe) na adresu kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk do 
04.07.2019 do 10.00 hod. alebo doručiť: prostredníctvom služby alebo osobne na adresu 
uvedenú v bode 1 

10. Spôsob predloženia ponuky: poštou, alebo osobne, alebo elektronicky 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk: najnižšia cena. Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie 
uchádzačov. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH 
 uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol 
najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie  predmetu  zákazky a  splnil podmienky účasti. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na 
dve desatinné miesta  podľa  zákona  č.  18 / 1996  Z. z.  o  cenách  v  znení  neskorších  
predpisov špecifikovaná ako maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
predmetom zákazky.  

12. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu.  
Obal ponuky v prípade fyzického doručenia (poštou, osobne) musí obsahovať:  

-  adresu verejného obstarávateľa 
-  adresu uchádzača vrátane názvu alebo obchodného mena 

-  označenie heslom zákazky: „Sterilizovaná zelenina“ 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. Uchádzač predloží cenovú 
ponuku rozpísanú na predmet zákazky vyjadrenú v Eur.   
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:   

a. Identifikačné údaje uchádzača: meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, telefón, fax, e-mail, 
bankové spojenie, IBAN   

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: kritériom je najnižšia cena 
c. Vyplnenú sortimentnú tabuľku tovaru 
d. Doklad o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, 

u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)  .  
13. Otváranie ponúk: 04:07.2019 o 11:00 hod  
14. Lehota viazanosti ponúk: do uzatvorenia zmluvy, najdlhšie 1 mesiac od otvárania ponúk 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Od úspešného uchádzača bude verejný 

obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:  
- Doklad o oprávnení dodávať tovar.  U právnických osôb výpis z obchodného registra, u 

fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (stačí overená fotokópia); 
- Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f) uvedené v prílohe tejto Výzvy 
- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. 
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. 
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- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou  nie je možné podať námietku v zmysle zákona o VO. 

16. Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
V Senici dňa 24.6.2019 
 
 
 

 JUDr. Zita Rišková    

  riaditeľka zariadenia 

 

 

 prílohy:  -   sortimentná tabuľka tovaru 

-  návrh uchádzača na plnenie kritéria 

-  čestné vyhlásenie uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Príloha: Tabuľka sortimentu 

 

 

Druh - sortimentu 
Predp. 

ročné 

množ. 

MJ Cena za MJ 

bez DPH za 

1 kg/1 ks/1 L 

Cena za MJ 

s DPH za 

1 kg/1 ks/1L 

Cena 

celkom 

s DPH 

Horčica 1 kg      150 ks    

Soľ 1kg      850 kg    

Polievkové korenie 1,2 kg        70 ks    

Vegeta 5kg Dobrota        30 ks    

Vegeta bez glutamánu 5 kg        10 ks    

Paprika mletá sladká 100 gr.      450 ks    

Rasca celá 20 gr.      600 ks    

Majoránka 5g       600 ks    

Paradajkový pretlak 3,6l       100 ks    

Paradajkový pretlak 800g 

Giana 

     100 ks    

Čaj sáčkový 50gr. ovocný    4000 ks    

Cvikla sterilizovaná 3,6 l      100 ks    

Fazuľové struky ster. 3,5 l        50 ks    

Hrášok steriliz. Bonduel 4l      150 ks    

Kápia sterilizovaná 0,67 l      350 ks    

Kukurica sterilizovaná 340 g        75 ks    

Lečo sterilizované 3,5 l 

Znojmia 

     150 ks    

Uhorky sterilizované 3,5 l      300 ks    

Šampiňóny steriliz.  2550g      150 ks    

Kečup 0,9 l Giana      100 ks    

Kečup 5kg        25 ks    

Čalamáda 3,5 l      250 ks    

Chren sterilizovaný 0,7 l        20 ks    

Kôpor sterilizovaný 0,7 l        20 ks    

Sirup 0,7 l  JUPI    1200 ks    

Ocot 1 l      200 ks    

Olej 5 L slnečnicový Raciol      400 ks    

Olej 5l  fritovací Raciol      200 ks    

Olej 1l slnečnicový Raciol      500 ks    

Nátierka  48 gr.  Hamé    3000 ks    

Nátierka  75 gr.  Hamé    3500 ks    

Ryby sardinky v oleji 125g      800 ks    

Hríby sušené 20g      200 ks    

Mlieko Tatra nesladené 310g      200 ks    

Piškóty 120g      100 ks    

SPOLU XX XX    

 

 

 

 

V ......................................... dňa..........................          Vypracoval: 

 



Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

 

Názov zákazky: Sterilizovaná zelenina 

 

Identifikačné údaje uchádzača:  

Obchodné meno uchádzača:  

Adresa, resp. sídlo uchádzača:  

IČO uchádzača:   

E-mail kont. osoby:   

Telefón kont. osoby:  

  

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zákazky (diela): 

 

Kritérium 

 

Návrh na plnenie 

kritéria 

 

Celková cena v EUR bez DPH za kompletný 

predmet zákazky  

  EUR bez DPH 

Výška DPH    EUR 

Celková cena v EUR s DPH za kompletný  

predmet zákazky  

  EUR s DPH  

* Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. 

 

Ak uchádzač je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak 

uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní. 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou 

ponukou. 

 

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

 

................................................... 

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis a odtlačok pečiatky  

 

 



 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
podľa §32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015  Z. z 

 
 
Uchádzač:  .........................................................................................................  
 
Vyhlásenie uchádzača: 
 

1. Vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami verejného obstarávania na predmet 
zákazky pod názvom:  Sterilizovaná zelenina, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 
úplné.  

3. Nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 

4. Nedopustil som sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v 
oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva 
podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia, 

5. Nedopustil som sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných 
povinností. 

6. Vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať 
podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
 
 
 
Dátum: .............................                        Podpis: ............................................  

                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                         oprávnenej osoby uchádzača) 

 
 
 
 

 


