
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 

Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 

 
 

Č. j. : 1033/2016 - VO / 2                                        Bratislava dňa 22.augusta 2016 

 

VÝZVA 

na predloženie ponuky  

k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní 
 

            v súlade s § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

            a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom od 

            18. apríla 2016 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie :  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 

Sídlo organizácie : Pri vinohradoch 267, 831  06  Bratislava 

            IČO : 30804191   

            IČ DPH : 202 0880 719 

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  

Titul, meno a priezvisko : Ing. Jozef Barina 

Telefón : +421940 860453 

E- mail : j.barina@chello.sk 

 

Kontaktná osoba pre odbornú stránku v oblasti nákupu potravín : 

Meno a priezvisko : Juraj Parnica, vedúci stravovacej prevádzky 

Telefón : +4212 44883259 

E- mail : jparnica@ddraca.sk 

Fax : +4212 44883259 

 

2. Predmet zákazky 

      Nákup mrazených a chladených potravín (hydina, ryby, zelenina a ostatné 

      výrobky)  

Hlavný slovník CPV :  15110000 – 2  mäso 

                                     15112000 – 6 hydina 

                                     15131500 – 0 hydinové výrobky 

                                     03311000 – 2 ryby 

Doplnkový slovník CPV :  EA11 – 5 pre dôchodcov 

                                                        HA02 – 1 zmrazené 

                    

3. Predpokladaná hodnota zákazky : bez DPH, vrátane opakovaných plnení 

v priebehu jedného roka, je to 20 093,00 €  /slovom dvadsaťtisíc deväťdesiat tri 

EUR/, (s DPH je to 24 112,00 € /slovom dvadsať štyri tisíc sto dvanásť  EUR/). 
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4. Lehota na predkladanie ponúk 

09. septembra 2016, najneskôr do 13 : 00 hod  
      Poznámka : Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty nebude verejný 

                          Obstarávateľ prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum 

                          doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania 

                          ponuky na poštovú prepravu.  

 

6.    Miesto predkladania ponúk                                                         

 Názov organizácie :  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 

 Sídlo organizácie : Pri vinohradoch 267, 831  06  Bratislava 

 Miesto : Podateľňa, ul. Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava  

 Kontaktná osoba :   Meno a priezvisko : Mgr. Uličná 

                                 Telefón : +4212 44 88 98 15 

                                

7.   Jazyk ponuky 

   Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej  predložené  musia  byť  vyhotovené 

   v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky 

   predkladá ponuku v  pôvodnom  jazyku  a  súčasne predloží úradný preklad do 

   slovenského  jazyka,  okrem  dokladov  predložených  v českom  jazyku. 

 

8.   Kritéria na vyhodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky  

8.1  Najnižšia cena za celý predmet dodávky, vrátane dopravy do miesta dodania. 

       Váha max. 70 bodov  
       Uchádzač uvedie cenu bez DPH tým, že vyplní tabuľku  č. 1 v Prílohe č. 1  

       tejto „Výzvy“, a to stanovením jednotkových cien jednotlivých tovarových 

       Komodít (uviesť  ich  v jednotlivých  riadkoch  žlto  označeného stĺpca tejto 

        tabuľky). 

        Dôležitá upozornenie k určeniu ceny tovarových komodít : 

                    Z dôvodu podpory malých a stredných podnikateľov a lokálnych výrobcov, 

                    uprednostňujme dodávateľov produktov so slovenským pôvodom. Táto 

                    požiadavka bude zapracovaná do zmnluvných podmienok. 

        Ostatné údaje budú prepočítané podľa popisu v hlavičke tabuľky. 

        V prípade Tabuľky    zverejnenej    na    webovom    profile  verejného 

        obstarávateľa, spracovanej  vo   formáte  Office  Excel,  budú  ostatné  údaje 

        prepočítané automaticky.  

8.2  Najkratší termín dodávky tovaru  po doručení objednávky 

        Váha max. 10 bodov  
        Uchádzač uvedie tento údaj v tabuľke č. 2 na Prílohe č.1 tejto „Výzvy“, a to 

        v celých hodinách. 

 8.3  Operatívnosť a spôsob riešenia reklamácie, od jej písomného doručenia, 

alebo telefonického uplatnenia. 

        Váha max. 10 bodov 
        Uchádzač uvedie tento údaj v tabuľke č. 3 na Prílohe č.1 tejto „Výzvy“, a to 

        v celých hodinách 



 8.4  Spoľahlivosť ucelenej dodávky v % 

        Váha max. 10 bodov 

        Uchádzač uvedie tento údaj v tabuľke č. 4 na Prílohe č.1 tejto „Výzvy“, a to 

         v % - tuálnom vyjadrení vo vzťahu  k  celej dodávke (100 %) 

 

  Poznámka: Všetky údaje uvedené v tabuľkách č. 1 až  4 na vyplnenej Prílohe č. 1 

                   tejto výzvy sú záväzné a budú zapracované do verejnej kúpnej zmluvy. 

 

        Spôsob vyhodnotenia jednotlivých kritérií, vrátane záverečného vyhodnotenia 

  Jednotlivé kritéria budú hodnotené samostatne, a to spôsobom lineárnej 

  interpolácie s klesajúcou preferenciou resp. s rastúcou preferenciou. 

  Výsledky (získané body), týkajúce a jednotlivých uchádzačov budú 

  spočítané. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý získa najväčší počet bodov. 

 

9.  Typ zmluvy a jej trvanie 

Rámcová kúpna zmluva uzatvorená na dobu určitú, to znamená na dobu 

jedného roka resp. dvoch rokov, alebo do vyčerpania dohodnutej zmluvnej 

ceny. 

 

    10.  Miesto dodania tovaru vrátane poskytnutia dopravnej služby predávajúcim 

Miesto : Stravovacia  prevádzka  Domova  sociálnych  služieb a zariadenia pre  

               seniorov Rača, ul. Podbrezovská 28, 831  06  Bratislava 

Termín : Priebežne v priebehu rokov 2016 a 2017, to znamená počas platnosti 

               zmluvy až do vyčerpania zmluvnej ceny. 

 

    11.  Požadované obchodné podmienky 

- cenová ponuka ostáva v platnosti počas platnosti zmluvy a budú v nej 

zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy, poštovného, balného a pod.. 

- tovar bude objednávaný priebežne telefonicky a formou písomných 

objednávok 

- verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky 

- na základe písomnej objednávky bude vystavená faktúra, ktorej prílohu 

musí tvoriť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho 

- dátum splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní 

- kupujúci si vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie neuhradiť 

faktúru až do doby odstránenia reklamácie 

- kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade ak úspešný uchádzač nebude 

schopný dodať požadovaný tovar, osloviť za účelom jeho zabezpečenia 

i uchádzača ktorý sa umiestnil na II. mieste. Obdobne si vyhradzuje právo 

nakúpiť za akciové cena tovar i od iného dodávateľa, avšak len v tom 

prípade , ak úspešný uchádzač nebude schopný dodať predmetný tovar 

v akciových cenách vyskytnutých sa na trhu v tom ktorom období 

  

12.  Doplňujúce doklady a informácie        

- každý záujemca predloží doklad o oprávnení podnikať, v oblasti dodávok 

predmetného tovaru 



- na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný 

uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie o zmluvných 

podmienkach 

- neúspešných uchádzačov nebude verejný obstarávateľ informovať 

o vyhodnotení ponúk 

- uchádzači ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu 

nákladov, ktoré im vznikli z dôvodu prípravy a doručenia ponuky 

13.  K forme a obsahu ponuky 

- každý záujemca predloží v ponuke doklad o oprávnení podnikať, v oblasti 

dodávok predmetného tovaru (fotokópiu výpisu zo Živnostenského resp. 

Obchodného registra) 

- každý záujemca ďalej predloží Potvrdenie Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy o tom, že motorové vozidlá uchádzača sú spôsobilé 

na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu a že vozidlá ním 

používané na prepravu potravín sú vybavené chladiacim zariadením. V 

prípade, že dopravu zabezpečuje prostredníctvom subdodávateľa, doloží 

do ponuky čestné prehlásenie potvrdzujúce uvedenú skutočnosť a zároveň 

predloží fotokópiu  predmetného dokladu od subdodávateľa. 

- ponuka musí obsahovať i písomné prehlásenie uchádzača, že súhlasí 

s podmienkami uvedenými vo „Výzve“ verejného obstarávateľa 

- kompletne vyplnenú Prílohu č. 1 k Výzve na predloženie ponuky   

      (Tab. č.1,2, 3, 4) – táto časť bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej 

       zmluvy a prehlásenie v Tab.5. 

-  kompletný aktuálny cenník uchádzača v čase predloženia ponuky, ktorý 

       bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy 

-     v cenovej ponuke musí byť uvedená i kontaktná osoba dodávateľa (meno 

       a priezvisko, telefónne číslo a e- mail) a identifikačné údaje dodávateľa 

       (názov, adresa alebo sídlo uchádzača, štatutárny zástupca, IČO, IČ DPH, 

       bankové spojenie a číslo účtu) 

- cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej a zapečatenej obálke, 

      označenej okrem adresy verejného obstarávateľa nápisom „ Cenová 

      ponuka – nákup mrazených a chladených výrobkov“ –NEOTVÁRAŤ  
- cenovú ponuku je možné podať poštou alebo osobne (pre dodržanie 

      termínu predloženia bude právoplatný dátum a hodina doručenia do 

      podateľne verejného obstarávateľa) 

 

Príloha : Tabuľka č. 1 – Návrh na plnenie súťažných kritérií 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kmeť 

riaditeľ 

 

 

 


