
ÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚ1( 
zákazka na dodanic tovaru pod ľa § 117 zákona č. 34312015 Z. z. o verejtiorn obstarávaní a o zrnene a 

dop!iiení niektorých zákonov 

1. Ideotifikácia verejného obstarávatela: 
Verejný obstai-ávatell v zrnysle § 7 ods. l p ĺsm. d) ZVO: 
Názov verejného obstarávatela: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján 
Sídlo: SNP 11 , 908 71 Moravský Svätý Ján 
Štatutárny zástupca; Ing. Mat!ovi č  Ján— riaditel DSS 
ičo; 00596256 
Bankovč  spojcnie: štátna pokladnica 
IBAN: SK67 818() 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. (iašparová Jozetä 
Telefán: 03417770378 
Ernail: asDarova.iozefa(zupa-tt.sk 

2. Miesto prcdloženia/doru čenia ponuky: DSS prc dospelých Moravský Svätý Ján 
3. Predrnet obstarávania: Ovocie, zelenina a zemiaky 
4. Typ zrnluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zm!uva 
S. Podrobný opis prcdmctu zákazky: Predrnetorn ohstarávaniajc pravidcln č  zabezpečovanie dodávok 

ovoeia, zcicniny a zerniakov podla potreby prevádzky stravovania. Zelenina, ovocic a zcmiaky sú 
požadované v I. triede akosti, čerstvé, nepoškodené, ccl Č, zdravč, bez znárnok hniloby, bez škodcov 
a poškodenia spsobetiého škodcami, bcz nadrnernej vlhkosti, nie geneticky modifikované. Sú časťou 
predmetu zákazky sú súvisiace stužby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženírn a vyložením 
dodávanČho tovaru do sk!adu na mieste dodania. Preprava tovaru rnusi byt zabczpc čcná vozidlom, 
ktoré je spsobilČ  na prepravu potravín. Dodávky tova ľu budú uskutočď ované denne 6x týždenne 
vrátanc sviatkov. ()bjednávka bude telefonicky zadaná kupujúcim do 12:00 hod. a dovoz 
obje(lnaného tovaru budc zrcalizovaiiý iia druliý de ň  do 06,00 hod. 

Množstvá čerstvého ovocia a 7.cicnit)y sú určenč  od súčasného počtu stravníkov a nie sú pre 
obstarávate ľa záväzné, nakolko sa ich po čet počas zrnluviiého vzťahu inžc zvýšiC, resp. znfži ť . 
Verejný ohstarávatcl konkrčtnc množstvá tovaru špecirikuje v čiastkových objednávkach. Tovar bude 
prevzatý na zák!ade priloženého dodacieho listu. V prípadc, ke ď  na základe fyzickej kontToly tovani 
objednávate ľ  zistí nczrovnalosti - zrejm č  chyby a vady tovani, poškodenie, plesne, hnilobu ,resp. jeho 
nesúlad s objednávkou, ohjednávate ľ  si vyhradzuje právo ncprcvziai celé rnnožstvo tovaru z 
poškodeného sortimentu a vodič  dodávatela na tento tovar vypíše návratku s popisorn vád a odoberie 
tento tovar naspäť  ihneď  Pri dodávke. Dodávatc ľ jc povinný na vlastnénáklady zrejmé vady dodávok 
tovaru odstránit a to najnesk6r do 3 hodfn od uplatnenej reklarnácie. Uchádza č  poskytnc na dodaný 
tovar záru čnú lehotti, ininimálne však zákonnú, vyzna čenú na tovare. 

6. lrcdpokladaná hodiiota zákazky: 30.800,- Eur vráiane DPH 
7. Miesto dodaoia prcdmctu zákazky: l)SS pre dospelýeh Moravský Svätý Ján 
8. Lehota na trvanie zrnluvy: 12 mesiacov 
9. Financovanie predrnetu zákazky: Prcdrnct zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpo čtu 

vcrcjného obstarávate ľa. Verejný obstarávatel neposkytuje zálohy na pineiiie predmetu zákazky. 
Predinct zákazky btide hrddený bezhotovostnou platbou. Právo vystavi ť  faktúru vztiiknc 
predávajúcemu po odovzdaní a prcvzatí pltienia. Faktúraje splaíná do 20 dnf od d ňa doručenia. 

10. Lehota na prcdložcnicponuky: 21.3.20190 10:30hod 
11. Spsob predloženia ponuky; poš(ou, alebo osobne, alebo etektronicky 
12. Kritérium na vyliodnoteiiie ponik $ 1)ravidlaiiii ich uplatnenia a spúsob hodnotenia ponúk: 

najnižšia ccna 
13. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka musí byť  vyhotovená v písornnej forrne, ktorá zabezpc č í trval č  zachyteniejej obsahu. 
()bal ponuky v prípade &zického doru čenia (poštou, osobne) rnusí ohsahova ť : 

- adresu vcrcjn čho obstarávaie ľa 
- adresu uchádzača vrátane názvu alebo obcliodti čho rncna 



- označenie heslom iákazky: ()vocie, zelenina, zemiaky 
Ponuky sa predkladajú v slovenskomjazyku a v rncne EURO. 

- Požadujeme, aby poiiuka obsabovala naslcdovné dokiady a údaje: 
a. ldcntifikačné ádaje ucliádza ča: rneno a sídio/bydlisko uchádza ča, lčo, telcfčn, fax, e-rnail, bankovč  

spojenie, IBAN 
b. Návrh uchádzača na pinenic kritéria na vyhodnolenic ponúk (presne špecifikova ť  podla určeného 

kritéria najnižšcj ceny vypinením sortimenlnej tabulky uvedenej v prílohe teito výzvy) 
c. Doklad o oprávnení dudávať  tovar, poskytova ť  službu resp. uskuto čňovať  stavebné prácc. t) 

právnických osčb napr. výpis z obchodného registra, u fyziçkých os čb napr. výpis zo živnostensk čho 
registra (siačf fotokčpia) 

14. Otváranic ponúk: 21 .3.201 9 o I I :00 hod 
5. Lehota viazanosti ponúk: do uzatvorcnia zmluvy, najdlhšie l mcsiac od otvárania ponúk 

16. Dalšie informácie vercjného obstarávatela: 
Od úspešného uchUcaêa bude verejný obstarávatc! požadova ť  pred podpisom Zmluvy ďalšie 
doklacty: 

- Doktad o oprávneni dodávat tovar, poskytovať  sliižbti resp. uskutočňovať  stavebné práee. U 
právnických osh výpis z ohchodn čho registra, ti fyzických osčb výpis zo živnostenskčho registra 
(stačí overená fotoképia); 

- Cestné vyhlásenie pod ľa §32ods.1 písm. f) uvcdcné v prilohc tejto Výzvy 
- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádza č i pisomne oboznámení s výslcdkom vyhodno ĺenia. 
- S úspešným uchádzačorn bude uzatvorcná zmluva. 
- Ak úspešný uchádza č  z akČhokoľvek dčvodu nebudc súhlasiť  s uzatvorenírn zmluvy, vercjný 

obstarávatcl inže uzatvori ĺ  zmluvu s dalším uchádza čom v poradí. 
- Vercjný obstarávaiel si vyhradztije právo ncprija ť  ani jcdnu ponuku z predložených ponúk v pripade, 

že prcdložené ponuky nebudú výhodné pre vcrcjného ohstarávatela aleho btidú v rozpore s finan čnýrni 
možnosťarn i verejného obstarávate ľa. 

- Všelky výdavky spojené $ prípravou, predloženim dokladov a prcdložením ccnovej ponuky znáša 
výhradne uchádzač  bez finančnčho nároku voč i verejnému obstarávate ľovi. 

- Proti rozhodnutiu vercjného obstarávate ľa o výbcre vhodnélio uchádza ča pri postupe zadávania 
zákazky s nizkou hodnotou nieje možn č  podat nárnietku v zmysle zákona o VO. 

17. Ochrana osobných údajuv 
Vcrejný obstarávater sa zaWizuje, že osobné údaje poskytnuté uchdza čom budú spracovávané a 
chránenč  pod ľa i.ákona Č . 1812018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopinciií niektorých 
zákonov. 

Moravský Svätý ián dila 5.3.2019 	
DOMOFSOC!ÁLFCH SWŽJEB 

PRE DO1ELÝCH 
908 71 .Jo,qÁÝ Sv Ján 

ln. Matlovič  ián 
riaditel 

príloha: 2 



Ovocic, zcicnina a zemiaky 
Predpokladané nezávzné innožstvo tovaru na ohdohie roka 209 

Druh - sortirnentu 
Predpokl. ročné 

množstvo 
MJ Cena za MJ s DPI l 
 v € 

Cena celkom 
s DPH v € 

banány 2.000 kg  
jabtká červené 1.050 kg  
jabiká 7elené 950 kg  

hrušky 8() kg  
mandarínky 850 kg  
pomaranče 1.580 kg  

marhule 60 kg  
hroskyne 200  
Hrozno 300 kg  
mrkva • 	560 kg  

petržlen 250 kg  
cibulica 50 ks  

zcicr 190 kg  
kaleráb 700 _____ ______ ks  
karfiol 50 ks  

kel 150 kg  
pár 45 k&  

reďkovka 40 ks  
kg  kapusta hlávkováhiela 450 

kapusta. Čínska 26() kg  
kapustakvasená 650 
hlávkovýšalát 200 ks  _ 

uhorkyšalátové 200 kg  
Repa červená 150 kg  

paradajky 200 kg  
paprika 20 kg  
cesnak 60 	- kg  

cihu ľažltá 1.400 kg  
citrány 650 kg  

Zemiakyskoré 2.700  
*Zemiakykonzurnné 3.000 kg  

SPOLTJ j_x  x  
t zemiaky vamý  typ B, balenie 25 kg 

V ......................dňa 	 \pracoval: 


