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1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie:  Domov sociálnych služieb Čeláre - Kírť 

IČO: 00647560 

Sídlo organizácie 

Obec (mesto):     Čeláre - Kírť 

Ulica:   č.189 

PSČ:  991 22 

Krajina: Slovenská republika 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

KONTAKTNÁ OSOBA 

Ing. Tibor Fehér 

Telefón:      +421 (47) 4308 313, +421 (47) 4308 333  

E-mail:         prevadzka@dsscelarekirt.sk 

Internetová stránka:     http://www.dsscelarekirt.sk/ 

2. PREDMET ZÁKAZKY  

2.1 Názov predmetu zákazky: 

                                         Dodanie hnedého uhlia - kocka 

2.2 Číselný kód služby pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 

            Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný –   09111100-1      

                                                                              Doplnkový  –  FG04-1      

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií,  je 

v prílohe č. 1 : Opis predmetu zákazky. 

 

http://www.dsscelarekirt.sk/
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3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

      Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1  Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené        

do vyhodnotenia. 

5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  

      Predpokladaná hodnota zákazky je 19.850,- EUR bez DPH. 

6. MIESTO A TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY  

6.1 Miesto alebo miesta poskytnutia služby:  

Domov sociálnych služieb Čeláre – Kírť, Čeláre – Kirť 189, PSČ: 991 22 

6.2 Predpokladaná lehota ukončenia poskytnutia služby je:  

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou od 01.07.2014 do 31.12.2014 –  

Podrobnejšie podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 : Obchodné podmienky dodania predmetu 

zákazky týchto súťažných podkladov. 

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa,   

platba sa uskutoční na základe fakturácie po dodaní predmetu zákazky a jeho protokolárnom 

prevzatí kupujúcim. Splatnosť faktúr sa požaduje do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.               

Na plnenie zmluvy / zákazky nebude poskytnutý preddavok a ani záloha. Podrobnejšie 

podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 : Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. 

8. DRUH ZÁKAZKY 

8.1 Typ zmluvy - výsledok postupu verejného obstarávania: zmluva na dodanie tovaru,     

                                                                                                                                    (kúpna zmluva).                                                                                                                                      

8.2 Kategória služieb: neuplatňuje sa 

Kategória služby číslo: neuplatňuje sa 

8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je 

v prílohe č. 2 : Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a v prílohe č. 1 : Opis predmetu 

zákazky. 

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

9.1  Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk                         

až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou                     

do 01. 07. 2014 (utorok) vrátane. 
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9.2 V prípade, ak z objektívnych a neočakávaných príčin nebude podpísaná zmluva na predmet 

zákazky  s úspešným uchádzačom v stanovenej lehote viazanosti ponúk, oznámi sa uchádzačom 

predpokladané primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

10.    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 

 
11.    VYHOTOVENIE PONUKY 

11.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím 

strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah         

je pre fyzickú osobu čitateľný. 

11.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto výzve a jej 

prílohách, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály/, alebo ich úradne 

osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

12.    JAZYK PONUKY 

12.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku - 

–  slovenský jazyk. 

12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 

predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, 

okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 

rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 

13.    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

13.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR / €). 

13.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

13.3 Uchádzač k oceňovanej položke podľa predloženého výkazu, uvedie v navrhovanej 

zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná 

súčinom jednotkovej ceny a celkového množstva uvedeného v prílohe č. 1 : Opis predmetu 

zákazky. 

13.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,    

ktorý vychádza z uchádzačom ocenenej položky podľa výkazu položky predloženého 

v prílohe č. 1 :  Opis predmetu zákazky. 

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

13.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

13.5.2 sadzba DPH a výška DPH, 

13.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
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13.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom - ako 

konečnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

14.    ZÁBEZPEKA PONUKY 

14.1 Zábezpeka sa v zmysle platnej legislatívy neuplatňuje. 

15.    OBSAH  PONUKY 

15.1 Ponuka predložená uchádzačom má obsahovať tieto doklady: 

15.1.1 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 

splnenie podmienok účasti záujemcov uvedené v xxx 

 

15.1.2 dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky     

podľa časti prílohy č. 2  Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,     

citovaný dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým 

členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 

skupiny, 

 

15.1.3 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 

všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci    

za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky 

verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov určitú 

právnu formu,  

 

15.1.4 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 

ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých 

ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,  

 

15.1.5 samostatné listy (dokumenty):  

 

15.1.5.1    Opis predmetu zákazky 

15.1.5.2    Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 

15.1.5.3    Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

  

Predmetné listy (dokumenty) musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný 

každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci      

za člena skupiny, 

 

15.1.6 Listiny budú súčasťou cenovej ponuky v uzavretej obálke. 
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16. NÁKLADY NA PONUKU          

                                                                                                                                                                                                                 

16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  

      bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného          

      obstarávania. 

16.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk 

sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného zadania jednoduchej zákazky. 
 

 

17.   UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

 

17.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 

obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich 

voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie 

predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť          

do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy určitú právnu formu. 

18.   PREDLOŽENIE PONUKY 

18.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

18.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom 

poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

18.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 19. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
 

19.1   Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť  

uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými 

údajmi. 

 

19.2   Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

 

19.2.1 adresa miesta predkladania ponúk - uvedená v bode 23.1, 

19.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

19.2.3 označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 

19.2.4 označenie heslom súťaže  

 

„Dodanie hnedého uhlia -kocka“ 

 

19.2.5 v prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov - označenie tejto skupiny  
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20.   MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 

20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

 

Kontaktné miesto: 

                             Názov organizácie:  Domov sociálnych služieb Čeláre - Kírť 

                             Sídlo organizácie 

                              Obec (mesto):     Čeláre - Kírť 

                              Ulica:               č.189 

                               PSČ:                          991 22 (Bušince) 

                                                 Podlažie budovy:  prízemie (Správna budova DSS)  

                                                 Miestnosť:  kancelária riaditeľky   

 

  

Kontaktná osoba:  Ing. Tibor Fehér 

                                    Telefón: +421 (47) 4308 313, +421 (47) 4308 333  

                                    E-mail:  prevadzka@dsscelarekirt.sk 

 

20.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 16.06.2014 (pondelok); Čas: 14.00 hod.. 

22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti  

uchádzačovi neotvorená. 

 

 21.     Preskúmanie ponúk 

21.1  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

23.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 15. tejto výzvy na predkladanie ponúk, 

25.1.1. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam na predmet zákazky uvedeným v tejto 

výzve. 

21.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,   ktoré sú     

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve  a neobsahuje také  

skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

       21.3.   Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude zo súťaže – zadania 

jednoduchej zákazky vylúčená a ďalej nevyhodnocovaná.   

22     VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

22.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  

- podmienky oprávňujúcej dodávať požadovaný tovar – pevné palivá, 

- požadovaných podmienok týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 

uchádzača.  

         23.   OPRAVA CHÝB 
 

     Podľa zákona o verejnom obstarávaní sa za zmenu ponuky nepovažuje odstránenie zrejmých 

chýb v písaní a počítaní. 



Verejný obstarávateľ: Domov sociálnych služieb Čeláre - Kirť, č. 189, 991 22 Bušince  

Predmet zákazky:  Dodanie hnedého uhlia - kocka 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK                                                                          

____________________________________________________________________________________________________ 

 

7 

24.    VYHODNOTENIE PONÚK 

           Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli zo súťaže – zadania 

jednoduchej zákazky vylúčené,  budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie  - najnižšej 

ponúkanej ceny za celú dodávku, vrátane DPH. 

 
25.    OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

25.1. Každému uchádzačovi, ktorý ponuku predložil, bude zaslané oznámenie o úspešnosti    

jeho ponuky, resp. oznámenie o vylúčení ponuky pre nesplnenie podmienok účasti. 

25.2. Oznámenie bude zaslané všetkým uchádzačom do piatich dní od vyhodnotenia ponúk.   

25.3.  Úspešný uchádzač bude zároveň vyzvaný k súčinnosti potrebnej pre uzavretie zmluvy.     

26.    UZAVRETIE ZMLUVY      

 

26.1.   Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr  

do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, alebo do uplynutia primerane predĺženej lehoty 

viazanosti ponúk. 

 

 26.2.   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

26.2.1 zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti,  za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, 

26.2.2 neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie        

ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 

Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený,                                                                

26.2.3  v prípade, že ponuku predloží skupina dodávateľov a ak jej ponuka bude prijatá, 

bude sa vyžadovať, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy na predmet zákazky, 

vytvorenie určitej právnej formy pred podpisom zmluvy na predmet zákazky,  

26.2.4  v prípade, ak úspešný uchádzač nepristúpi k uzavretiu zmluvy v lehote viazanosti    

ponúk alebo na základe jeho rozhodnutia (vôle), verejný obstarávateľ môže 

uzavrieť zmluvu s ďalším úspešným uchádzačom v poradí. 

27.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK      

 

27.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena - najnižšia ponuková     

           (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH za celý (kompletný) predmet zákazky.  

 

27.2. Uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť cenu za celý (kompletný) predmet zákazky,      

           ktorú žiadame uviesť na samostatnom liste ponuky – viď príloha č. 3  Spôsob určenia  

           ceny predmetu zákazky a súčasne na samostatnom liste uviesť návrh uchádzača  

           na plnenie kritéria t.j. konečnú cenu resp. celkovú cenu za kompletný predmet     

           zákazky bez DPH / s DPH – viď. nižšie návrh uchádzača na plnenie kritéria. 
 

27.3. Uchádzačovi, ktorý nie je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená ponúkaná cena           

bez DPH. Uchádzačovi, ktorý je platcom DPH bude do hodnotenia zaradená ponúkaná 

cena vrátane DPH. 
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28.    POUŽITIE  ELEKTRONICKEJ   AUKCIE    
 

 

     Elektronická aukcia nebude použitá.     

 

 

 

 

 

 

 

  V Čelároch – Kirti dňa 29. mája 2014         

 

 

 

 

    

                                                                            ___________________________________________ 

                                                                            PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková – riaditeľka 

                                                                                       Domova sociálnych služieb Čeláre - Kirť 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 
 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 

Príloha č. 3: Podmienky účasti záujemcov 

Príloha č. 4: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

Príloha č. 5: Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 


