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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Verejný obstarávateľ „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce v 

rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov , Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na 

predmet zákazky: „ Potraviny“  

 

1) Identifikačné údaje kupujúceho : 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné  Obdokovce, 

                           956 08 Horné  Obdokovce 1 

Zastúpený:  PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 

IČO:  00357995 

DIČ: 2021248636  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 

 

Kontaktné miesto : Horné Obdokovce 

Kontaktná osoba : Jarmila Petríková  

Telefón : 038/5318128 

E-mail : referentvo@zssvkastieli.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) : http://www.zssvkastieli.sk  

 

2) Predmet zákazky na dodanie  tovaru  s názvom:  

„Potraviny“  

Predmetom zákazky je nákup a dodávka potravín s dovozom do miesta dodania 

„V KAŠTIELI“, ZSS Horné  Obdokovce. 

Špecifikácia  tovaru je podrobne uvedená  v tabuľke  - príloha č. 1. 

 

3) Kód CPV:  15000000-8- POTRAVINY, nápoje, tabak a príbuzné produkty 

    

4) Predpokladaná hodnota zákazky:  46 800,00  Eur s DPH 
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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Verejný obstarávateľ „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce v 

rámci postupu verejného obstarávania podľa $ 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov , Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na 
predmet zákazky: „„, Potraviny“ 

1) Identifikačné údaje kupujúceho : 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, 

956 08 Horné Obdokovce 1 

Zastúpený: PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 

IČO: 00357995 

DIČ: 2021248636 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 

Kontaktné miesto : Horné Obdokovce 

Kontaktná osoba : Jarmila Petríková 

Telefón : 038/5318128 

E-mail : referentvo%zssvkastieli.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) : http://www.zssvkastieli.sk 

2) Predmet zákazky na dodanie tovaru s názvom: 

„Potraviny“ 

Predmetom zákazky je nákup a dodávka potravín s dovozom do miesta dodania 

„V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce. 

Špecifikácia tovaru je podrobne uvedená v tabuľke - príloha č. 1. 

3) Kód CPV: 15000000-8- POTRAVINY, nápoje, tabak a príbuzné produkty 

4) Predpokladaná hodnota zákazky: 46 800,00 Eur s DPH 
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5) Obsah ponuky: 

a) ocenený zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v € bez DPH aj s DPH, ako aj 

celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH. Celková cena musí byť konečná, 

musí obsahovať cenu zákazky s dopravou, prípadne iné náklady dodávateľa súvisiace s 

predmetom dodávky (príloha č.1). Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, vyznačí túto 

skutočnosť v cenovej ponuke, 

b)  čestné vyhlásenie o zákaze účasti na VO ,   

c) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky – výzvu ( vzor tvorí 

prílohu č.2 k tejto výzve). Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá. 

Prípadne zmeny návrhu zmluvy je možné len po dohode oboch zmluvných strán . Do návrhu 

doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky.  K podpísaniu zmluvy 

bude úspešný uchádzač vyzvaný po vyhodnotení VO.  

 

6) Predloženie ponuky: 

 

Ponuku je potrebné podať prostredníctvom modernizovaného systému EVO v časti  

„Žiadosti“, a to využitím funkcionality „PONUKA“, v rámci výzvy na predkladanie 

ponuky.  

 

b) lehota na predkladanie ponúk :  13.06.2022  do: 10.00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia. 

 

7) Lehota dodania tovaru : od 19.06.2022 – priebežne podľa objednávok                               

 

    Čas plnenia je uvedený v zmluve, ktorá je  prílohou č. 2  tejto výzvy. 

    Verejný obstarávateľ vyberie z predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní 

podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 

obstarávania.  

 

8) Kritérium na hodnotenie:  

    Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania s DPH. 

 

 

 

9) Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami :  

    Jarmila Petríková, č. tel. 038/53 18 128 

    Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 
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5) Obsah ponuky: 

a) ocenený zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v € bez DPH aj s DPH, ako aj 
celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH. Celková cena musí byť konečná, 

musí obsahovať cenu zákazky s dopravou, prípadne iné náklady dodávateľa súvisiace s 
predmetom dodávky (príloha č.1). Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, vyznačí túto 

skutočnosť v cenovej ponuke, 

b) čestné vyhlásenie o zákaze účasti na VO, 

c) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky — výzvu ( vzor tvorí 
prílohu č.2 k tejto výzve). Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá. 
Prípadne zmeny návrhu zmluvy je možné len po dohode oboch zmluvných strán . Do návrhu 

doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky. K podpísaniu zmluvy 

bude úspešný uchádzač vyzvaný po vyhodnotení VO. 

6) Predloženie ponuky: 

Ponuku je potrebné podať prostredníctvom modernizovaného systému EVO v časti 

„Žiadosti“, a to využitím funkcionality „PONUKA“, v rámci výzvy na predkladanie 
ponuky. 

b) lehota na predkladanie ponúk : 13.06.2022 do: 10.00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia. 

7) Lehota dodania tovaru : od 19.06.2022 — priebežne podľa objednávok 

Čas plnenia je uvedený v zmluve, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ vyberie z predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní 

podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 
obstarávania. 

8) Kritérium na hodnotenie: 
v. 

9) Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami : 

Jarmila Petríková, č. tel. 038/53 18 128 

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 
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Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým 

bude uzatvorený zmluvný vzťah (  Príloha č. 2 ).  

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, bude oznámený výsledok vyhodnotenia .  

Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 

doručením ponuky. 

 

 

Príloha č. 1 k výzve : Podrobný opis-špecifikácia predmetu obstarávania 

Príloha č. 2 k výzve : Návrh zmluvy     

 

 

 

V Horných Obdokovciach , dňa 31.05.2022 

 

Meno, priezvisko poverenej osoby na VO :  Jarmila Petríková  

 

štatutár organizácie:  PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 
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Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým 
bude uzatvorený zmluvný vzťah ( Príloha č. 2 ). 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, bude oznámený výsledok vyhodnotenia . 

Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 

doručením ponuky. 

Príloha č. 1 k výzve : Podrobný opis-špecifikácia predmetu obstarávania 

Príloha č. 2 k výzve : Návrh zmluvy 

V Horných Obdokovciach , dňa 31.05.2022 

Meno, priezvisko poverenej osoby na VO : Jarmila Petríková 

štatutár organizácie: PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 
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