
DSS pre dospelých, SNP 11, 908 71 MoravskýsvätJán 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou na dodanie potravinárskeho tovaru v rámci postupu 

verejného obstarávania pod ľa § 1 17 zákona Č . 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a dopineni niektorých zákonov 

1. ldentifikácia verejného obstarávate ľa 
Verejný obstarávate ľ  v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zVo 
Názov verejného Qbstarávate ľa: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján 
Adresa organizácie: SNP 11 908 71 Moravský Svätý Ján 
Štatutárny zástupca: tng. Matlovi Č  Ján— ríadite ľ  DSS 
Kontaktná osoba: p. Gašparová Jozefa 
Telefán: 03417770378 	e-mail: gasparova.iozefazupa-tt 

2. Predmet zákazky: dodanie potravinárskeho tovaru v sortímente Čerstvé hovädzie 
a bravčové mäso v kuchynskej úprave 
Spoločný slovnik obstarávania ( CPV): 15110000-2 Mäso, 15130000-8 Mäsové výrobky 
60000000-8 Dopravné služby 

3. Opis predmetu zákazky: Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpe čovanie 
dodávok Čerstvého bravčového a hovädzieho msa pod ľa potreby prevádzky stravovania. 
Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené $ dopravou na miesto dodania, 
naložením a vyloženim dodávaného tovaru do sk ĺadu na mieste dodania. Preprava tovaru 
musí byt zabezpečená vozidlom, ktoré je izotermické a chladiace a je spásobilé na prepravu 
skazite ľných potravin, živo č išnych produktov. Množstvä jednotlivých druhov tovaru budú 
spresňované objednávkami (vrátane pribuzného sortimentu v menš ĺch množstvách), 
objednávka bude uskuto čnená deň  vopred do 11:00 hod. Úspešný uchádza č  (dodávatel) 
doruč i tovar v pracovných dňoch do sk ĺadových priestorov kuchyne v Časovom rozmedzí 
06:00 - 11:00 hod ( čas dodania bude spresnený pri objednávke). Dovoz čerstvého mäsa 
bude 6 krát týždenne a to každý pracovný deň  + sobota. Verejný obstarávate ľ  si vyžaduje v 
pr ĺpade potreby dodavku tovaru aj v sobotu, pr ĺpadne v nede ľu a sviatok. Dodávané výrobky 
musia byť  čerstvé v schladenom stave (nezmrazené), nie vákuovo balené. Výrobky musia 
mať  pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musi byt dodávaný v 1. 
akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinámym a 
hygienickým normám, tovar musi spl ňať  požiadavky zákona č . 152/1995 Z.z. v zneni 
neskoršich predpisov. 
Požadujeme mäso, ktoré musi byť  z ošípaných a dobytka chovaného vysokokvalitným 
krmivom. 
Vysledovate ľnosť  p6vodu mäsa: 
- hovädzie mäso na dodacom liste bude ozna čené referen čným číslom a údajom o krajine, 

kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku 
- bravčové mäso na dodacom liste bude ozna čené kádom dodávky a údajom o krajine, kde 

bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku 
Tovar musí byt prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch. 

4 Miesto a termin dodania predmetu zákazky: 
Miesto: DS$ pre dospelých Moravský Svtý Ján 
Trvanie zmluvy: 12 mesiacov 

5.Cena a späsob určenia ceny: 
Uchádzač  predloží cenovú ponuku rozpisanú na predmet !ákazky vyjadrenú v € spo ĺ u 
s DPH pod ľa tabu ľky uvedenej v prilohe tejto výzvy. 



Cenová ponuka bude podp ŕsaná uchádza čom, opatrená odtla čkom pe č iatky uchádza ča a 
dátumom vyhotovenia. Navrhovaná cena musi byť  stanovená pod ĺa § 3 zákona NR SR čŕslo 
1811996 Z.z. o cenách v zneni neskorš ĺch predpisov. Cenu je potrebné stanovi ť  ako 
koncovú cenu, kde budú premietnuté všetky náklady spojené s prepravou k odberate ľovi na 
miesto určenia. V cene sú zahrnuté náklady spojené s výmenou reklamovaného tovaru. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 20 83333 eur bez DPH, 25 000,- eurvrátane DPH 

7.Podmienky ú časti uchádzačov: 
informácie a formá/nenáležitosĺi nevyhnutné na spinenie podmienok účasti: 
1) Uchádzač  mus ŕ  splňať  podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 

32 ods. 1 p ŕsm. e) - je oprávnený dodáva ť  tovar, uskuto čňovať  stavebné práce alebo 
poskytovať  službu, pod ĺa zákona č . 34312015 Z. z. o verejnom obstarávan ĺ  a o zmene 
a dopinen ĺ  niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. Verejný obstarávate ľ  si 
spinenie podmienky účasti pod ľa § 32 ods. 1 pism. e) overi na verejne dostupných 
portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného 
registra. 

2) Uchádzač  musi spiňať  podmienku pod ľa § 32 ods.1 písm. f) ZVO ( nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutim v Slovenskej republiky 
alebo v štáte sídla, miesta pocinikania alebo obvyklého pobytu. 

3) a) Oznámenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pod ľa zák. č. 48812002 Z. z. 
v znení neskorš ŕch predpisov - pridelenie veterinárneho kontrolného čŕsla (úradného 
schva ľovacieho čŕsla) pre prevádzku uchádza ča pre č innosti súvisiace s dodávaním 
predmetu zákazky. 

b) Platné rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, alebo príslušnej 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o schváleni prevádzkarne uchádza ča 
na č innosť  rozrábanie čerstvého mäsa, jeho skladovanie, uvádzanie na trh a jeho 
vývoz do č lenských štátov EU, prípadne ekvivalentný doklad pod ľa predpisov platných 
v krajine sidla uchádzača. 

c) Ak uchádza Č  nemá zriadenú danú prevádzku 1  musí ma ť  v overených képiách doklady 
pod ľa bodov 3a), 3b) svojho dodávate ľa mäsa. Ak ide o uchádza ča 1  ktorý má 
požadované potvrdenia od svojho dodávate ľa mäsa, zároveň  musí mať  aj Čestné 
vyhlásenie podpisané štatutárnym orgánom uchádza ča alebo ním pisomne 
povereným zástupcom uchádza ča, že dditel predloženého potvrdenia o prideleni 
veterinárneho kontrolného čĺsla je subdodávate ľom uchádzača. 

4) Certifikát ciopravného a prepravného prostriedku ur čeného na prepravu potrav ĺn, že 
vozidlo je izotermické a chladiace, resp. potvrdenie, že vozidlo je spsobilé na prepravu 
skazite ľných potravin, živo č íšnych produktov. V prípade, ak dodávku tovaru bude 
úspešný uchádza č  vykonávať  na základe zmluvného vztahu s dopravcom, úspešný 
uchádzač  predloži verejnému obstarávate ľovi zmluvu uzavretú s dopravcom 
a požadovaný certifikát na motorové vozidlá, ktoré sú späsobilé na prepravu predmetu 
zákazky. 

8.Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky sú predkladané v slovenskom resp. v Českom - 
jazyku v jednom vyhotovení, neumož ňuje sa predkladať  variantné riešenie. 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
ldentifika čné údaje uchádza ča: meno a sidlo/bydlisko uchádza ča, lČO, DIC, t&efán, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, ISAN, s uvedením predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá 
1. Vypinenú sortimentnú tabulku (príloha č . 1) 



2. Návrh uchádzača na pinenie kritérii na vyhodnotenie ponúk: predkladá sa na osobitnom 
liste (pr ĺ loha č .2) 

3. Cestné vyhlásenie pod ľa § 32 odst. 1 pism. f) (príloha č . 3) 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 
Ponuky je potrebné doru č iť  
- prostredníctvom služby 
- alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 

alebo zaslať  elektronicky (podpisané podklady v naskenovanej podobe) na adresu 
gasQarova.iozefa(EzuJa-tt.sk.do  1 9.1 1 .201 9 do 10.00. 

Obal ponuky v prípade fyzického doru čenia (poštou, osobne) musi obsahova ť : 
- adresu verejného obstarávatela 
- adresu uchádza ča vrátane názvu alebo obchodného mena 
- označenie heslom zákazky: Mäso a mäsové výrobky 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EIJRO. 

10. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádza čov sa určĺ  
porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách 
uchádza čov. Uspešný bude ten uchádza č , ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za 
poskytnutie predmetu zákazky a spinil podmienky ú časti. Uchádzačom navrhovaná zrnluvná 
cena musí byť  vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na dve desatinné miesta pod ľa zákona 
č. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskoršich predpisov špecifikovaná ako maximálna a 
musi zah ŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

11. Otváranie a vyhodnotenie doru čených ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sidte verejného obstarávatela d ňa 19.11.2019. Po 
vyhodnoteni spinenia podmienok ú časti budú hodnotené cenové ponuky uchádza čov, ktorí 
spinili podmienky ú časti pod ľa bodu 7 tejto Výzvy. Verejný obstarávate ľ  zostavi na základe 
predložených ponúk, pri sptnení podmienok ú časti poradie uchádzačov. 

12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávate ľ  najneskĎ r do piatich dni odo d ňa vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom. ktori predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk výsledok hodnotenia 
ponúk. 

13. Späsob vzniku záväzku: 
Verejný obstarávate ľ  vyzve úspešného uchádza ča na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak úspešný 
uchádzač  odmietne uzavrieť  zmluvu, verejný obstarávate ľ  uzatvorí zmluvu $ uchádza čom, 
ktorý sa umiestnil ako ďalši v poradí. Dodávky tovaru sa budú uskuto čňovať  na základe 
telefonickej alebo p ĺsomnej objednávky a následnej fakturácie. 

14. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpo čtu verejného obstarávate ľa. 
Verejný obstarávate ľ  neposkytuje zálohy na pinenie predmetu zákazky. Predmet zákazky 
bude híadený bezhotovostnou platbou. Právo vystavi ť  faktúru vznikne predávajúcemu po 
odovzdaní a prevzatí pinenia. Faktúra je splatná do 30 dni od d ňa doručenia. 

15. Doplňujúce informácie: 



Všetky výdavky spojené s pr ĺpravQu a predloženim ponuky znáša uchádza č  bez 
akéhoko ľvek finančného nároku na verej ného obstarávatela. Verejný obstarávate ľ  si 
vyhradzuje právo zmeni ť  podmienky prieskumu trhu. Verejný Qbstarávate ľ  si vyhradzuje 
právo neprija ť  ani jednu ponuku z predložených ponúk v pripade, že predložené ponuky 
nebudú výhodné pre verejného obstarávate ľa alebo budú v rozpore s f,nan čnými 
možnosťami verejného obstarávate ľa. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávate ľa o výbere vhodného uchádza ča pri postupe 
zacJávania zákazky s n ĺzkou hodnotou nie je možné poda ť  námietku v zmysle zákona o Vo. 
Verejný obstarávate ť  umožňuje elektronickú fakturáciu. 

16. Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávate ľ  sa zaväzuje, že osobné údaie poskytnuté uchádza čom budú 
spracovávané a chránené pod ľa zákona č. 1812018 Z. z o ochrane osobných údajov a o 
zmene a dopinení niektorých zákonov. 

V Moravskom Sv. Jáne, d ňa 05.11.2019 

DOMOV soc!Ár. }Cfl SLUŽ7E 
PREDOSPELYC11 

90 71 Moraký 5 
-.6- 

lng. Matlovi č  Ján 
riadite ľ  DSS 

Prilohy: 
11 sortimentná tabu ľka 
2/ návrh uchádza ča na p?nenie kritérii 
31 čestné vyhlásenie uchádzača pod ľa §32 ods.1 písm. f) ZVO - zákaz na ú časti vo 
verejnom obstarávani 



Pr ĺ loha č . 1 

Predpokladané množstvo bravčového a hovädzieho mäsa v kuchynskej úprave a 
mäsových výrobkov na rok 2020 

Predpokl. Cena za MJ Cena za MJ Cena celkom 
Druh - sortimentu ročné MJ bez DPH v DPH v € $ DPH v € mnozstvo € 

Bravčové karé s k. 450 jg  
Bravčová krkovička s k. 200 j...  
Bravčový bäč ik 200 j 
Bravčová pečeň  300 JL  
Bravčové pliecko vykost. 800 kg  
Bravčové stehno vykosť . 1.000 ks  
Bravčové údené krkov.b.k. 120 
Hovädzie pj9_ 	• 700 
Hoväclzie držky 70 jg_  
Hovädzie stehno 500 .J kg  
Hovädzie kosti 450 Jg 
Masť  bravčová domáca 1.400 Jkg  
Pškvay  60 kg 
Slanina oravská go  
Slaninaúdená  120 kg  
Jaternica (brav. mäso 40%, 50 kg ryža, krúpy)  
Klobása domáca (brav. mäso 50 
min. 63%, hov. mäso min. 9%, kg 
brav. slanina)  
Párky (bravč . a hovädzie mäso 300 k g 45%)  
Párky lúpané (brav. mäso 60 
min.39%, hov. mäso min.. 21 kg 

150 
%, bravčová slanina)  

_• ___________ Saláma inovecká ___________ ____________ 
Saláma šunková (brav. mäso k min. 52%, hov. mäso min. 3%) 190  

kg  
Saláma slovenská 90 J..  

kg 
Saláma liptovská (brav. mäso 70 
min.43%, hov. mäso min. 21 kg 
%, bravčová slanina)  
Saláma suchá (brav. mäso 
min.72%,hov. mäso min. 17 %, 150 kg 
bravčová slanina)  
Tlačenka bľavčová (brav.mäso k 
47%l brav. vnútomosti 13%) 40 
Spolu x x x x 

V .............. d ňa 	 Vyhotovil: 



Príloha č . 2 

Návrh uchádza ča na pinenie k ť itérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky: dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente Čerstvé hovädzie 
a bravčové mäso v kuchynskej úprave 

ldentifikačné údaje uchádza ča: 

Obchodné meno uchádza ča: 

Adresa, resp. sidlo uchádza ča: 

IČO uchádzaČa: 

E-mail kont. osoby: 

Telefén kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zákazky: 

Kritérium 
	

Návrh na pinenie kritéria 

Celková cena v EUR bez DPH za 
	

R bez DPH 
kompletný predmet zákazky 
Výška DPH 
	

EU R 

rcelková cena v EUR $ Ď Hza 
	

EUR s 
L!ompletný predmet zákazky 
* Uchádzač  výšku ceny uvedie na dve desatinné 

Ak uchádzač  je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádza č  nie je 
platcom DPH, v ponuke na to upozorn ĺ . 

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

V ............................. .d ňa ........... 

Fyzická osoba alebo štatutámy orgán: meno, podpis a odtla čok peč iatky 



Príloha Č . 3 

Zákaz na účastj vo verejnom obstarávaní 
pod ľa §32 ods.1 pism. f) zákona č . 34312015 Z. z. o verejnQm obstarávani 

Čestr,é vyhlásenie uchádza ča 

podľa S32 ods. 1 písm. f) zvo (nemá uložený zákaz účasti vo veťejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutim v Slovenskej republiky alebo v štáte sídia, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobylu) 

Uchádzač , meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádza ča oprávneného konať  v mene 
uchádzača .......... Rbert Gašparík - Msovýroba s.r.o . ........ 

Verejné obstarávanie (VQ)- dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente čerstvé hovädzie 
a bravčové mäso v kuchynskej úprave 

Čestne vyhlasujem 1  že 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávani potvrdený kone čným rozhodnutim 
v Slovenskej republiky alebo v štáte sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Meno a priezvisko. titul: .Martina Majer čĺkov, ing.. 	. 	. 

Funkcia: ..Úsek riadenia kvaity 	 . 

Podpis 	 .. 


