
DSS pre dospelých. SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 

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

verejného obstarávania pod ľa § 117 zákona č . 34312015 Z.z. 

1. ldentifikácia verejného obstarávate ľa 
Názov organizácie: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján 
Adresa organizácie: $NP 11 , 908 71 Moravský Svätý Ján 
Štatutárny zástupca: lng. Matlovi č  Ján— riaditef DSS 
Kontaktná osoba: p. Gašparová Jozefa 
Telefán: 03417770378 	e-mail: Qasarova.iozefaczupa-tt.sk  

2. Predmet zákazky: dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente chlieb a pekárenské 
výrobky 
Spoločný slovnik obstarávania (CPV): Hlavný predmet 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé 
pečivo a cukrárske výrobky. 50000000-8 - Dopravné služby 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpe čovanie dodávok ch ĺeba a pekárenských 

výrobkov podl•a potreby prevádzky stravovania. $ú časťou predmetu zákazky sú súvisiace 
služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložen ĺm dodávaného tovaru 
do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spres ňované 
objednávkami (vrátane pribuzného sortimentu v menších množstvách). Množstvá sú ur čené 
od počtu stravnikov a nie sú pre verejného obstarávate ľa záväzné, nako ľko sa ich po čet 
počas zmluvného vzťahu mäže zvýši ť, resp. zn ĺžiť. Na základe toho mĎže množstvá upravi ť  
pod ľa aktuálnych stavov. Dodávky tovaru budú uskuto čňované v pracovných d ňoch denne, 
počas sobät a nedie ľ  a niektorých sviatkov pod ľa dohody. Objednávka bude telefonicky 
zadaná kupujúcim do 10:00 hod a dovoz objednaného tovaru bude zrealizovaný na druhý 
deň  ráno do 05,30 hod. Predmet zákazky musi byt dodávaný v akosti a kvalite 
zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Výrobky 
budú splňať  podmienky stanovené Vyhláškou č .2412014 Ministerstva pädohospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a 
cestovinách. Dodávka čerstvých výrobkov/nie dopekaných/, bez pridaných konzerva čných 
látok, syntetických farbiv a dochucovadiel, so záru čnou dobou pri dodani nie kratšou ako 213 
celkovej záručnej doby, s uvedením záru čnej doby na výrobkoch, v prípade nebafených 
výrobkov vyzna čenie na dodacom liste. Dodávaný tovar sa požaduje prepravova ť  
v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného 
tovaru. 

4 Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miesto: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján 
Trvanie zmluvy: 12 mesiacov 

5.Cena a sp6sob určenia ceny: 
tjchádza č  predfoži cenovú ponuku rozpisanú na predmet zákazky vyjadrenú v € spolu 
$ DPH podra tabu ľky uvedenej v prílohe tejto výzvy. 
Cenová ponuka bude podplsaná uchádzačom, opatrená odtla čkom peč iatky uchádzača a 
dátumom vyhotovenia. Navrbovaná cena musi byť  stanovená pod ľa § 3 zákona NR SR čĺslo 
1811995 Z.z. o cenách v znení neskorších 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. 

ĺ  



koricovú cenu, kde budú premietnuté všetky náklady spojené s prepravou k Qdberate ľovi na 
miesto určenia. V cene sú zahrnuté nákiady spojené s výmenou reklamovaného tovaru 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,- euí bez DPH, 15 600r € vrátane DPH 

7. Podmienky účasti uchádza čov: 
lnformác/e a formá/nená/ežitosti nevyhnutné na spinenie podm/enok ú Čast 
a) Uchádzač  musí spl ňať  podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 
32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodáva ť  tovar, uskuto čňovať  stavebné práce alebo 
poskytovať  službu, pod ľa zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. Verejný obstarávate ľ  si 
spinenie podmienky účasti pod ľa § 32 ods. 1 pism. e) oveíi na verejne dostupných portáloch 
obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra, 
b) Uchádza č  musí spl ňať  podmienku pod ľa § 32 ods.1 pism. f) ZVO ( nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutim v Slovenskej republiky 
alebo v štáte sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

8. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky sú predkladané v slovenskom resp. v Českom - 
jazyku v jednom vyhotovení, neumož ňuje sa predklada ť  variantné riešenie. 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
ldentifika čné údaje uchádza ča: meno a sidlo/bydlisko uchádza ča. lČO, DlČ , telef6n, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN, s uvedením predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá 
1. Vypinenú sortimentnú tabu ľku (priloha č . 1) 
2. Návrh uchádzača na pinenie kritérií na vyhodnotenie ponúk: predkladá sa na osobitnom 

liste (priloha č .2) 
3. Čestné vyhlásenie pod ľa § 32 odst. 1 pism. f) (priloha Č . 3) 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 
Ponuky je potrebné doruč it 
- prostrednictvom služby 
- alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 

alebo zastať  elektronicky (podpísané podklady v naskenovanej podobe) na adresu 
gasQarova.iozefazupa-tt.sk.do  1 9.1 1 .201 9 do 10.00. 

Obal ponuky v prípade fyzického doru čenia (poštou, osobne) musí obsahovat: 
- adresu verejného obstarávate ľa 
- adresu uchádza ča vrátane názvu aiebo obchodného mena 
- ozna čenie heslom zákazky: chlieb a peč ivo 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 

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

11. Otváranie a vyhodnotenie doru čených ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sidle verejného obstarávate ľa d ňa 19.11.2019. Po 
vyhodnoteni spinenia podmienok ú časti budú hodnotené cenové ponuky uchádza Čov, ktoíi 



spinili podmienky ú časti pod ĺa bodu 7 tejto Výzvy. Verejný obstarávate ľ  zostav ĺ  na základe 
predložených ponúk, pri spineni podmienok ú časti poradie ucháclzačov. 

12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávate ľ  najneskär do piatich dní odo d ňa vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorí 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 uzavrie ť  zmluvu, yerejný obstarávate ľ  uzatvorí zmluvu s uchádza čom, 
ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Uspešný uchádza č  pred uzatvorením zmluvy osved č i, 
že je zapisaný v registri partnerov verejného sektora, resp. požiadal prostredníctvom 
poverenej osoby o zapísanie do registra partnerov verejného sektora. 
Dodávky tovaru sa budú uskutc čňovať  na základe telefonickej alebo pisomnej objednávky 
a následnej fakturácie. 

14. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpo čtu verejného obstarávate ľa. 
Verejný obstarávate ĺ  neposkytuje zálohy na ptnenie predm&tu zákazky. Predmet zákazky 
bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystavit faktúru vznikne predávajúcemu po 
odovzdaní a prevzatí pinenia. Faktúra je splatná do 20 dni od d ňa doručenia. 

15. Doplňujúce informácie: 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predloženim ponuky znáša uchádza č  bez 
akéhoko ľvek finančného nároku na verejného obstarávate ľa. Verejný obstarávate ľ  si 
vyhradzuje právo zmenit podmienky prieskumu trhu. Verejný obstarávate ľ  si vyhradzuje 
právo neprijať  ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky 
nebudú výhodné pre verejného cbstarávate ľa alebo budú v rozpore s finan čnými 
možnostami verejného obstarávatela. 

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

16. Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávate ľ  sa zavzuje, že osobné údaje 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 

J)OMO VOcJÁjNyCfl SLUŽIEB 
PRE DOSPELÝcH 

908 71 Morký Sg Jdn / 
-, 	 -6- 	

j 
lng. Matlovič  Ján 

riadite ľ  DSS 

Prilohy: 
11 sortimentná tabu ľka 
21 návrh uchádza ča na pinenie kritérii 
31 Čestné vyhlásenie uchádzača pod ľa §32 ods.1 p ĺsm. f) ZVO - zákaz na ú časti vo 
verejnom obstarávani 



Priloha č . 1: TabLi ľka sortimentu 

Dodávky chleba, peč iva a pekárenských výrobkov 
predpokladané nezáväzné množstvo tovaru na obdobie ťoka 2020 

Druh - sQrtimentu 
Predpokl. 

ľočné 
množstvo 

MJ Cena za MJ 
S DPH za 
1 kg/1 ks  

Cena celkom 
$ DPR 

Chlieb pšenično ražný 1 kg 6,300 ks  
Chlieb bevit 1 kg 500 ks  

ks  Vianočka 400 g  600 
Koláč  50 g 7.500 ks  
Koláč  80 g 2.500 ks  

ks  Pečivo slané 3.000 
Peč ivo puding 400 ks  
Pagáčik oškvarkový 2.000 ks  
Rožok biely tukový 40 g 25.000 ks  
Sábovka  700 ks  
Bageta lOOg 500 ks  

ks  Bageta grahamová 100 g 50 
Rožok grahamový 50g  3.000 ks  
Peč ivo Pizza 800 ks  
Strúhanka 500g 340 ks  
Lúpačka8og ,1.000 ks  
Závin kakaový 1  makový, 
tvarohový200g  

800 ks 

Koláč  slaný 
Predpokladaná cena 

2000 ks  
xxx xx xxxx  

V.............. dňa.............. 

Vyhotovil 



Priloha Č . 2 

Návrh uchádza ča na pinenie kritérii na vyhodnotenie ponúk 

4. Názov zákazky: dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente chlieb a pekárenské 
výrobky 

ldentifikačné údaje uchádzača: 

Obchodné meno uchádzača: 

Adresa, resp. sídlo uchádza ča: 

lčo uchádzača: 

E-mail kont. osoby: 

Telef6n kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zákazky: 

Kritérium 	 Návrh na pinenie kritéria 

Celková cena v EUR bez DPH za 	-  	EUR bez DPH 
kompletný predmet zákazky  
Výška DPH 	 EUR 

Lk ková cena v EUR s DPH za 	 EUR s DPH 
pletný_predmetzákazky  

* tJchádzač  výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. 

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

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

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

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



Príloha č . 3 

Zákaz na ú časti vo verejnom obstarávaní 
pod ľa §32 ods.1 písm. f) zákona č . 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Čestné vyhiásenie uchádze ča 

podľa §32 ods. 1 písm. f) zvo (nemá uložený zákaz ú časti vo verejnom obstarávani 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu) 

Uchádzač , meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádza ča oprávneného kona ť  v 

mene uchádzača 

S. Verejné obstarávanie (VO) - dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente chlieb a 
pekárenské výrobky 

čestne vyhlasujem, že 

nemám uložený zákaz ú časti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutím 
v Slovenskej repubiiky alebo v štáte sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Meno a priezvisko, titul• ............................................. 

Funkcia . ......................................................... 

Podpis • .................................................................... 


