
 

      

 

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, e-mail: kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk        
Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 
seniorov Senica 

2. Predmet obstarávania: vitamín D3  
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávka 
4. Podrobný opis predmetu zákazky: Predmetom obstarávania je zabezpečovanie 

vitamínu D3 v počte balení 454 ks 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 080,- Eur vrátane DPH 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica  
7. Lehota plnenia: do 14 dní 
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 10 dní od dňa doručenia. 

9. Lehota na predloženie ponuky: 18.12.2020 o 10:30 hod  
10. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky, osobne 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk: najnižšia cena. Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk 
poradie uchádzačov. 

12. Pokyny na zostavenie ponuky:   
Návrh uchádzača na plnenie stanoveného kritéria v zmysle Prílohy č. 1 výzvy 
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

Uchádzač musí  spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 
32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
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.  

mailto:kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk


 

Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu -  predložením dokladu uchádzač spĺňa podmienku 
účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým čestným vyhlásením - 
Príloha č. 2 tejto výzvy. 
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 3 tejto výzvy. 
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s 
jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady  a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. 
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača. 
 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet obstarávania v EUR 
s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke. 
 

14. Ďalšie informácie: 
- Úspešnému uchádzačovi bude zadaná objednávka na tovar 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu 
finančné možnosti 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 najvhodnejšieho uchádzača pri 
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť 
o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 

15. 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. 
 
 
Prílohy: 1) Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cenová ponuka  

  2) Zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní – čestné vyhlásenie uchádzača 
  3) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 
 
V Senici  14.12.2020 
 

 JUDr. Zita Rišková    
  riaditeľka zariadenia 

 

 



 

Príloha č. 1 
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  
 
Názov zákazky:   vitamín D3 
 

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 : 

 
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 
 
  
 
 



 

 
Príloha č. 2  
 
 

Zákaz  na 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)  vitamín D3 
 
 

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: ........................................................................ 
 
 
 
 



 

 
Príloha č. 3 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 
 
Predmet obstarávania: vitamín D3 
 
Uchádzač (Obchodné meno a sídlo) ...................................................................................  
 
 
zastúpený ............................................................................................................................ 
 
týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
•  nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,  
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu 
nášho postavenia vo verejnej súťaži, 
•  neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe  
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  
•  budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je  
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 
•  poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie. 
 
 
 
V ............................, dňa ........................... 
 
 
 
 
 

............................................................. 
podpis a pečiatka uchádzač  

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
resp. v živnostenskom registri)  

 
 

 
 
 


