
 

      

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica  

Štefánikova 1377/77 | 905 01 Senica | Slovenská republika 

    
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  
zákazka na poskytnutie služby 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: zájazdová doprava autobusom                                                                   
Spoločný slovník obstarávania ( CPV  6013 0000-8 ) 
 
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí služieb  
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky:  Predmetom obstarávania je zabezpečiť zájazdovú 

dopravu autobusom na poznávacie, edukačné a relaxačné zájazdy pre klientov a zamestnancov 
DSS a ZPS  Senica.                                                                                                            
Požiadavka na výbavu autobusu: klimatizácia, CD a DVD prehrávač s dvoma monitormi, tmavé 
sklá, polohovateľné sedadlá s posunom do strán, občerstvovací pult, WC, ABS retardér, tempomat. 
Počet miest na sedenie 49+2.   
 

               Cieľ zájazdu            Termín   Počet km * Počet dní 

Tatranská Lomnica + Nowy Targ (Poľsko)       Máj           800     3 dni 

Bibione ( Taliansko )       Júl        1400     9 dní 

Bratislava       Júl          250     1 deň 

Milotice (ČR)       August          180     1 deň 

Toskánsko - Taliansko        Október       2200     4 dni 

Tatranská Lomnica + Nowy Targ (Poľsko)       Október         800     3 dni 

SPOLU              XXX       5630  km      XXX 

                                                                                                       
* počet km je cca cesta tam aj späť 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 10000,00- € bez DPH, do   12000,- 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: 01.01.2020 – 31.12.2020   

Počas tejto doby je platná cena úspešnej ponuky. Faktúra a dodací list  musia mať vyplnené všetky 
časti predpísaného tlačiva (čitateľne) napr. číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum 
splatnosti, počet km, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného 
pracovníka.  
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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 10.12.2019 do 10.00 hod. 
alebo doručiť: prostredníctvom služby alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. 
 
10. Spôsob predloženia ponuky: poštou, 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: „Zájazdová doprava“ 

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

bankové spojenie, IBAN   
- Vyplnenú tabuľku č.1 
- Cenová ponuka uchádzača – návrh na plnenie stanoveného kritéria 
- Čestné vyhlásenie – zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
- Návrh zmluvy v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch. Do zaslaného návrhu zmluvy uchádzač doplní svoje 
identifikačné údaje a navrhovanú celkovú cenu dopravy. 
 
13. Podmienky účasti uchádzačov a požadované doklady:  

a) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 
1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. je oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá 
predmetu zákazky  
 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods.1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného 
registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  
 

b) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 
1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
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alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky čestným vyhlásením (v 
prílohe). 
 

14. Otváranie ponúk: 10.12.2019 o 11:00 hod  
 
15. Lehota viazanosti ponúk: do uzatvorenia zmluvy, najdlhšie 1 mesiac od otvárania ponúk 
 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
- 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. 
- 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 29.11.2019 
 
 
 

 JUDr. Zita Rišková    
  riaditeľka zariadenia 

 

 
 Prílohy: tabuľka č.1  

   návrh uchádzača na plnenie kritéria 

   čestné vyhlásenie uchádzača 

   návrh zmluvy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                        Tabuľka č. 1 
 

 
 
Predpokladaný nezáväzný počet km na zájazdovú dopravu na obdobie 12 mesiacov pre    
                                                       DSS a ZPSA Senica 
 
 
 
 
 
        POLOŽKA         Počet km/hod. Jednotková cena v € 

vrátane s DPH 
Cena celkom v € 
vrátane s DPH 

 
Cesta - kilometre 
 

 
          5630  

  

 
Stojné - hodiny 
 

 
            400 

  

 
SPOLU 

 

         
             XXX 

 
            XXX 

 

 
 

 
 
V ................................. dňa.................... 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
                                                                         .......................................................... 
                                                                                        Podpis + pečiatka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                           NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA 

 
Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je 

zapracovaný v príslušných článkoch zmluvy. 
 

Názov predmetu zákazky: zájazdová doprava autobusom  
 

Identifikačné údaje uchádzača 
Obchodné meno: 
Adresa, sídlo: 
Tel. č.: 
E-mail: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
 
 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke. 
 
 
 
 
 
..........................                   ...................................................................... 
Miesto a dátum                podpis oprávneného zástupcu uchádzača  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoznam položiek  

 

Celková cena bez 

DPH v Eur 
DPH v Eur 

 

Celková 

cena s DPH 

v Eur 

 

Cena za celý predmet zákazky    



 

   
Zákaz  účasti vo verejnom obstarávaní  

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

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

 podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu) 
 

 

Uchádzač, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v 

mene uchádzača 

 

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

 

Verejné obstarávanie (VO) – zájazdová doprava autobusom 

čestne vyhlasujem, že 

  nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo  

obvyklého pobytu. 

 

 

Meno a priezvisko, titul: ............................................. 
 
 
Funkcia: ....................................................................... 
 
 
Podpis: ........................................................................ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zmluva o poskytnutí služieb 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 

ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:                          DSS a ZPS Senica  
Sídlo:    Štefánikova 1377/77, 905 01  Senica 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Zita Rišková, riaditeľka 

IČO:    34000992 
DIČ:    2021044806 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000491622/8180 

IBAN:     SK06 8180 0000 0070 0049 1622 
(ďalej len „objednávateľ“)     

 

a 
  

Poskytovateľ:   
Sídlo:      
Zastúpený:     

IČO:                             

DIČ:                 

Názov banky:                
číslo účtu :     

IBAN :                           

Zapísaný:               
(ďalej len „poskytovateľ“)                 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania zo dňa 10.12.2019. Objednávateľ – 

verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej úspešným uchádzačom sa stal 

poskytovateľ. 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v dohodnutom rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne 
objednávateľovi služby súvisiace s predmetom zákazky „Zájazdová doprava autobusom pre zamestnancov 

a klientov DSS a ZPS Senica“. 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa v čase platnosti a účinnosti tejto zmluvy na základe 

realizovaných objednávok uskutočniť požadovanú službu a záväzok objednávateľa riadne a včas za 
zájazdovú dopravu autobusom zaplatiť dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou. 

 

 

Čl. III 

Termín a miesto plnenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12. 2020. Miestom nástupu na plnenie zmluvnej 
autobusovej dopravy je DSS a ZPS Senica. 

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať dopravnú službu na základe požiadavky objednávateľa. 



 

Dohodnutý rozsah služby podľa špecifikácie bude uskutočnený na základe vystavenej záväznej objednávky 

objednávateľom, po potvrdení tejto objednávky poskytovateľom v lehotách uvedených v Čl. IV. odseku 4 
tejto zmluvy. Poskytovateľ realizuje požadované dopravné služby v dohodnutom rozsahu, na svoje vlastné 

nebezpečenstvo a náklady. 

 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnutie služieb bude celková cena, ak poskytovateľ nie je platca 

DPH, predložená v záväznej ponuke poskytovateľa ako výsledok verejného obstarávania: Cena služby je 
stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku 

...................... €. Cena služby, ktorá nie je uvedená v prílohe tejto zmluvy, sa riadi podľa aktuálnej ponukovej 

ceny dopravcu. 
  

     

Čl. V 

Platobné podmienky a fakturácia 

Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu na základe faktúry predloženej poskytovateľom za predpokladu, že 

dopravná služba bola vykonaná riadne a v dohodnutom čase a v súlade s touto zmluvou a ďalšími 

podmienkami bližšie určenými objednávateľom v objednávke. 
Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru do sídla objednávateľa. 

Faktúra je splatná do 30-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla verejného obstarávateľa. 

Deň zaplatenia ceny je deň pripísania fakturovanej ceny z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa.   
Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. V prípade, 

že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, 

alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo 
novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová lehota splatnosti uvedená v ods. 3 tohto Čl. od jej 

opätovného doručenia do sídla verejného obstarávateľa.  

 

 

Čl. VI 

Kvalita služieb 

Poskytovateľ zodpovedá za to,  že budú splnené podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 
Objednávateľ má právo vyjadriť nespokojnosť s kvalitou služieb, pokiaľ nebude zodpovedať požiadavkám 

objednávateľa.   

  

     

Čl. VII 

Plnenie predmetu zmluvy 

Poskytovateľ je povinný na základe objednávky objednávateľa dodať objednávateľovi dopravné služby 
uvedené v Prílohe tejto zmluvy. 

Ak poskytovateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy /z dôvodov nepriaznivých okolností na 

strane poskytovateľa/ poskytnúť dopravnú služby podľa čiastkovej objednávky, objednávateľ si vyhradzuje 
právo zabezpečiť poskytnutie služby od iného dopravcu. Požiadavka na výbavu autobusu: klimatizácia, CD 

a DVD,  prehrávač s dvoma monitormi, tmavé sklá, polohovateľné sedadlá s posunom do strán, bar, WC, 

ABS retardér, tempomat. 

 
 

Čl. VIII 

Zánik a vypovedanie zmluvy 
Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne 

odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu opodstatnenej a preukázanej škody, ktorá jej 

vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Odstúpiť od zmluvy môže objednávateľ v prípade 
podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou – poskytovateľom. 



 

Na tento účel sa podstatným porušením dohodnutých podmienok rozumie zo strany poskytovateľa 

opakované: 
a) nedodržanie termínu plnenia objednávky 

b) nekvalitne dopravné služby 

Pod opakovaním porušením sa rozumie porušenie povinností podľa bodu 2 minimálne dva krát. 
Odstúpiť od zmluvy môže poskytovateľ v prípade, keď sa stalo plnenie zmluvných povinností pre 

poskytovateľa úplne nemožným. 

Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V tomto prípade je výpovedná 

lehota 2 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strany. Ak porušením zmluvných povinností spôsobí jedna zmluvná strana škodu 

druhej zmluvnej strane, bude povinná nahradiť túto škodu v plnej preukázanej výške. 

V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú však 
zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušením zmluvných povinností. 

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. 
 

 

Článok IX 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
Na  vzťahy   medzi  zmluvnými  stranami   neupravené  touto  zmluvou  sa  vzťahujú  príslušné  ustanovenia  

Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. 

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené obojstranne odsúhlasenými 
dodatkami  podpísanými  oprávnenými  zástupcami  oboch  zmluvných  strán  a len  v súlade s podmienkami 

a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Všetky zmeny  

tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným rokovaním o 

možnej dohode.  Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe 

tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom.   

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni 
ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu. Objednávateľ 

obdrží 2 vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ 2 vyhotovenia. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 špecifikácia obstarávaného tovaru  

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  Táto zmluva nadobudne 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, resp. jeho 

zriaďovateľa. 
Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy na webovej stránke kupujúceho alebo webovom 

sídle TTSK v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia 
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
Príloha: cenová ponuka uchádzača 

 

  

V.................................., dňa:......................   V Senici, dňa: ...................... 
 

 

 
 

 

 
 Poskytovateľ       Objednávate 


