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

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkQu hodnotou na dodanie potravinárskeho tQvaru V rámci postupu 

verejného obstarávania pod ľa § 117 zákcna Č . 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a dopinení niektorých zákonov 

1. ldentifikácia verejného obstarávate ľa 
Verejný obstarávate ľ  v zmysle § 7 ods. 1 pism. d) ZVO 
Názov verejného obstarávatela: DSS pre dospeiých Moravský Svtý Ján 
Adresa oíganizácie: SNP 11 , 908 71 Moravský Svätý Ján 
Statutárny zástupca: lng. Matiovi č  Ján— riadite ľ  DSS 
Kontaktná osoba: p. Gašparová Jozefa 
Telefán: 03417770378 	e-mail: cl asarova.iozefa@zua-tt.sk  

2. Predmet zákazky: dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente múka, strukoviny, ryža, 
so ľ, cukor, Čokolády a cukrovinky, sterilizované ovocie, džem a džúsy, sterilizovaná 
zelenina, rastlinné oleje, káva, čaj, koreniny a chu ťové prisady 

Spoločný stovn ĺk obstarávania ( cpv ): 03212200-2 - Suché strukoviny a stwkoviny, 
03211300-6 - Ryža, 14400000-5 - So ľ  a č istý chlorid sodný, 15830000-5 - Cukor a jemu 
príbuzné výrobky, 15840000-8 - Kakao; Čokoiáda a cukrovinky15410000-5 - Surové 
živoč íšne aiebo rastlinné oleje a tuky, 15331000-7 - Spracovaná zelenina, 15860000-4 - 
Káva, čaj a príbuzné produkty. 15870000-7 - Koreniny a chu ťové prísady 

3. Opis predmetu zákazky: Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpe čovanie 
zákiadných potravin pre potreby stravovania. Sú časťou predmetu zákazky sú súvisiace 
služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženim a vyložen ĺm dodávaného tovaru 
do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spres ňované 
objednávkami (vrátane pribuzného sortimentu v menš ĺch množstvách), objednávka bude 
uskutočnená deň  vopred do 1 1 :00 hod. Uspešný uchádza č  (dodávate ľ) doru Čĺ  tovar 
v pracovných d ňoch do skladových priestorov kuchyne v Časovom rozmedz ĺ  06:00 - 1 1 :00 
hod (čas dodania bude spresnený pri objednávke). Dodávky tovaru budú reatizované 2 až 3 
krát týždenne. Tovary musia mať  pred sebou minimálne tri štvrtiny záru čnej doby. Predmet 
zákazky mus ĺ  byť  dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej piatným právnym predpisom a 
hygienickým normám. Dodávaný tovar sa požaduje prepravova ť  v hygienicky nezávadných 
obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. 

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

5.Cena a sp6sob určenia ceny: 
Uchádzač  predloži cenovú ponuku rozpisanú na predmet zákazky vyjadrenú v € spolu 
s DPH pod ľa tabu ľky uvedenej v prilohe tejto výzvy. 
Cenová ponuka bude podpisaná uchádza čom, opatrená odtla čkom peč iatky uchádzača a 
dátumom vyhotovenia. Navrhovaná cena musi byt stanovená pod ľa § 3 zákona NR $R Č islo 
1811996 Z.z. o ceriách v znen ĺ  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. 



6. Predpoktadaná hodnota zákazky: 15 41666 eur bez DPH, 18.500.- eur vrátane DPH 

7. Podmienky ú časti uchádzačov: 
/nformácie a formálne náiežitosti nevyhnutné na sp ĺnenie podmienok účasti: 
a) Uchádzač  musi spí ňať  podmienku ú časti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 
32 ods. 1 pism. e) - je oprávnený dodáva ť  tovar, uskutočňovať  stavebné práce alebo 
poskytovať  službu. pod ľa zákona č . 34312015 Z z. o verejnom obstarávani a o zmene 
a dopineni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov. Verejný obstarávate ľ  si 
spinenie podmienky účasti pod ľa § 32 ods. 1 pism. e) overí na verejne dostupných portáloch 
obchodného registra alebo živnostenského registra 1  resp. iného relevantného registra, 
b) Uchádzač  musi splňať  podmienku pod ľa § 32 ods.1 písm. f) zvo ( nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutím v Slovenskej republiky 
alebo v štáte sídla, 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: 
ldentifikačné údaje uchádza ča: meno a s ĺdlo/bydlisko uchádza ča, lČO. DIČ , telefán. fax 1  
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, I8AN, 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. Cestné vyhlásenie pod ľa § 32 odst. 1 pism. f) (priloha č . 3) 

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

alebo zaslať  elektronicky (podpísané podklady v naskenovanej podobe) na adresu 
gparova.iozeta@zupa-tt.sk ,do 1 9.1 1 .201 9 do 10.00. 

Obal ponuky v pripade fyzického doru čenia (poštou, osobne) musi obsahova ť : 
- adresu verejného obstarávatela 
- adresu uchádzača vrátane názvu alebo obchodného mena 
- označenie heslom zákazky: základné potraviny 
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 i 
porovnaním 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. Uchádza čom navrhovaná zmluvná 
cena musí byt vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na dve desatinné miesta pod ľa zákona 
č. 1811996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov špecifikovaná ako maximálna a 
musi zah ŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

11. Otváranie a vyhodnotenie doru čených ponúk: 
Vyhodnoteriie ponúk sa vykoná v sidle verejného obstarávate ľa dňa 19.11.2019. Po 
vyhodnoteni spinenia podmienok ú časti budú hodnotené cenové ponuky uchádza čov, ktori 
spinili podmienky účasti pod ľa bodu 7 tejto Výzvy. Verejný obstarávate ľ  zostaví na základe 
predložených ponúk, pri spinení podmienok ú časti poradie uchádza čov. 



12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: - 
Verejný obstarávate ľ  najnesk6r do piatich dní odo d ňa vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom, ktor ĺ  predložili ponuky v lehote na predklaclanie ponúk výsledok hodnotenia 
ponúk. 

13. Sp6sob vzniku záväzku: 
Verejný obstarávater vyzve úspešného uchádza ča na uzavretie kúpnej zrnluvy. Ak úspešný 
uchádzač  odmietne uzavrieť  zmluvu 1  yereiný  obstarávater uzatvorí zmluvu s uchádza čom 1  
ktorý sa umiestnil ako další v po ľad ĺ . Uspešný uchádza č  pred uzatvoren ĺm zmluvy osved či, 
že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, resp. požiadal prostrednictvom 
poverenej osoby o zapísanie do registra partnerov verejného sektora. 
Dodávky tovaru sa budú uskutočňovať  na základe telefonickej alebo písomnej objednávky 
a následnej fakturácie. 

14. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpo čtu verejného obstarávate ľa. 
yerejný obstarávatel neposkytuje zálohy na pinenie predmetu zákazky. Predmet zákazky 
bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystavi ť  faktúru vznikne predávajúcemu po 
odovzdani a pľevzati pinenia. Faktúra je splatná do 20 dn ĺ  od dňa doručenia. 

15. Doplňujúce informácie: 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložen ĺm ponuky znáša uchádza č  bez 
akéhokorvek finančného nároku na verejného obstarávate ľa. Verejný obstarávater si 
vyhradzuje právo zmenW podmienky prieskumu trhu. Verejný obstarávatel si vyhradzuje. 
právo neprijať  ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky 
nebudú výhodné pre verejného obstarávatera alebo budú v rozpore s finan čnými 
možnosťami verejného obstarávate ľa. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávate ľa o výbere vhodriého uchádza ča pri postupe 
zadávania zákazky s n ĺzkou hodnotou nie je možné podať  námietku v zmysle zákona o vo. 
Verejný obstarávate ľ  umožňuje elektronickú fakturáciu. 

16. Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávate ľ  sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádza čom budú 
spracovávané a chránené podra zákona Č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných úclajov a o 
zmene a dopinení niektorých zákonov. 

VMoravskom Sv. Jáne 1  dňa 05.11.2019 

DOMOVSOC!ÁLNycns ĹužlEB / 
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Prilohy: 
11 sortimentná tabu ľka 
21 návrh uchádzača na pinenie kritéri ĺ  
31 Čestné vyhlásenie uchádzača pod ľa §32 ods.1 písm. f) ZVO - zákaz na ú časti vo 
verejnom obstarávan ĺ  



ĺ  Priloha č . 1: Tabulka sortimentu 

Predpokladané požadované množstvo základných potravín na rok 2020 

Druh - sortimentu 
Predpokl. 

ročné 
množstvo. 

72 

M.J. 

ks 

ks  
ks  

ks  

Cena za MJ 	Cena celkom 
s DPH za 	$ DPH v eur 

 1 kg11 ks  
Salánky 	 • 

obkový Jist lOg 30 

3.000 
pagety a vruty 400g  

estoviny CESSI v tvaroch - kolienka, 
,retená, široké rezance, tlia čky, 

Cestoviny bezvaječné z výberovej 
múky- abeceda, niťovky.  700 

estovina tarho ňa CESSI 400g 800 
1 300 

ks  
kg  ukor kryštálový 1 kg 

ukor práškový 1 kg 250  
ukor vanilkový 25g 400 ks  

Ďajovocný3og  250 ks 
ks  
ks  

Ďaj pigi  300 
Ďalamáda 4L 

hren ste(lizovaný 2009 
48 
160 - ks  

icer ster 250 gr 260 ks  
Ďokoláda banán 300 ks  
okoláda velkonočná 144 ks  

Ďokoláda 1009 200 ks  
okoláda SOgr 
okoláda gaštan - 	. 

1.000 ks  
 300 

100 
ks  

Ďokoláda kofila ks  
okoláda Margot 400 ks  

Ďokoládana varenie 1 OOg -. 50 ks  
okoláda vianočná  140 ks  

Ďokoláda dia 50g  250  
)iavýživa  600 ks  
)žem dia 260g 20 ks  
)žem jahodový 330g 30 ks  
Hrozierika 100 gr 70 ks  
)žem marhu ľový 330g 60 

 200 
ks  
ks  Džús 1L 

Fazu ľa biela sušená 500g 
Fazu ľka struková steril. 670g 

160 ks  
150 ks  

3ranko250g 200 ks  
Horčica pinotučná 350 g 250 ks _______ 	• - ______________ 
Horčica lkg  90 ks  
Horčica kremžská 350g 40  
-lrach steril. 690g 100 ks  
lrachsuchý 500g 200 

90 
ks  

lubysušené2og ks  
<akaový prášok 100 g 100 ks  

Li 



(ečupo5Okg • 	 30 ks 
ks  Chren ster.2009r 150 

(eČup99Og 40 ks  

Komp6t Čerešne 0,67 
20 
50 

ks  
ks  

Komp6t čerešne 3 600g b.k. 40 ks  
Kompét marhu ľový 2,500 20 ks  
Kompát marhu ľový 3 600g 40 	k$  
Kompát broskyňový 2 6009 _50 ks  

ks  Kompát ananás 2 600 g 20 
Kompát brosk. 800g 50 ks  
Kompát dia 6709 50 ks  
Komp6t hruškový 2 600g 10 ks  
Kompétjablkový 3 200g 30 ks  
Komp6tjahody3000g 12 ks  
Komp6tviš ňa3so0gb.k. 36 ks 

ks  Komp6t slivkový 3 200g polený 70 
Kpor sterilizovaný 300g . 20 ks  
Korenie pizza 20g 20 ks  
Korenie Čierne celé 20 g 70 ks  
Korenie mleté č ierne 20 g 170 ks  
Korenie kura 25g 70 ks  
Korenie nové celé 20 g 150 ks ____________ 
Korenie polievkové Vitana 1 kg 30 ks  

-• ------------____ 

Krupica hrubá 350 kg  
Lansmit400g 40 ks  
LeČo sterilizované 3 500g 80 ks  
Lekvár slivkový 450g 50 ks  
Majoránka 7g 90 ks 

ks  Mak25Og 60 
Minerálka 1,5.1 jemne sýtená 90 ks  
Malinovka 2L 800 ks  
Med 250g 50 ks  
Melta 500g  150 ks  
Mrkvasterilizovaná kocky 3 600g 20 ks  
Múkahladkálkg 1100 ks  
Múka hrubá 1 kg 
Múka polohrubá 1 kg 

700 ks  
390 ks  

Peľník čokol. 200 ks  
Napolitánka dia 900 ks  
Napolitánka horalka 500 ks  
Napolitánka kávenka 1700 

400 
ks  

Napolitánka mila ks  
Napolitánka ISAMA 2300 ks  
Napolitánka tatranky 1500 ks  
Ocot kvasný 1 L  
Olej rastlinný IL 150 ks  
Olej heliol 2L 
Olej 51 

50 
 50 

ks  
ks  

Paprika mletá sladká 40 g 600 ks  
paštéta v konzerve 48g 500 ks  
Paštéta v konzerve 1 20g 950 ks  
Pivo 100  svetlé plech nealko 250 ks  
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Pretlak paradajkový 400g 48 ks  
Pretlak paradajkový 4 000g 30 ks  
Pretlak paradajkový drv. 4 250g 6 ks  
Pretlak paradajkový 720 Q 78 ks  
Pudingový prášok zlatý klas 40g 150 ks  
Sacharín  50 ks  
Repa červená sterilizovaná 3 500g 25 ks  
Ryža gu ľatá 1 kg 1 500 kg  
Šalát rirnavský steril. 3 500g 170 ks  
Sterilizované šampi ňény 400 g 90 

570 ks 
ks  

Sardinky v oleji 120g 
Rasca 40 ks  
Sirup 700m1  320 ks  
Škorica4og 20 ks  
Výživa 600 ks  
Sorkuchyňskáikg 520 ks  
Šošovica suchá 500g  160 ks  
Uhorky sterilizované 640g 90 ks  
Uhorky sterilizované 3 500 g 350 ks  



Priloha č . 2 

Návrh uehádzača na pinenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky: dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente múka, strukoviny, ry2a 1  soľ , 
cukor, čokolády a cukrovinky. sterilizované ovocie, džem a džúsy, steíilizovaná zelenina 1  
rastlinné oleje, káva, čaj 1  koreniny a chu ťové pr ĺsady 

ldentiflkačné údaje uchádza ča: 

Obchodné meno uchádzača: 

Adresa, resp. sídlo uchádza ča: 

IČO uchádzača: 

E-mail kont. osoby: 

Telef6n kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná eena za realizáciu kompletného predmetu zákazky: 

Kritérium 	 Návrh na pinenie kritéria 

Celková cena v EUR bez DPH za 
komDletný oredmet zákazkv 
Výška DPH 

Celková cena v EUR s DPH za 
kompletný predmet zákazky 
Uchádzač  výšku ceny Lvedie na dve desatinné miesta. 

EUR bez 

EUR $ DPH 

Ak uchádza č  je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádza č  nie je 
platcom DPH 1  v ponuke na to upozorní. 

Čestne vyhlasujem 1  že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou. 

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

Fyzická osoba alebo štatutáíny orgán: meno, podpis a odtla čok peč iatky 
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Pr ĺ loha Č . 3 

Zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní 
pod ľa §$2 ods.1 psm. f) zákoria Č . 34312015 Z. z. o verejnom obstarávani 

Čestné vyh!ásenie uchádzača 

podla §32 ods. 1 pism. 0 zvo (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štäte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu) 

Uchádzač , meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádza ča oprávneného konať  v 
mene uchádza ča 

Verejné obstarávanie (VO) - dodanie potravinárskeho tovaru v sortimente múka, strukoviny, 
ryža, so ť, cukor, Čokotády a cukrovinky, sterilizované ovocie, džem a džúsy, sterilizovaná 
zelenina, rastlinné oleie, káva, čaj. koreniny a chu ťové prisady 

čestne vyhlasujem, že 

nemám uložený zákaz ú časti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutim 
v Slovenskej íepubliky alebo v štáte s ĺdla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

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

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

Podpis . ........................................................................ 
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