
Domov sociálnych služieb, Čeláre – Kírť 189, 991 22 Bušince 

IČO: 00 647 560, DIČ:2021314141 

kontakt: 047/ 4308 333, www.dsscelarekirt.sk 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
(jednoduchá zákazka) 

 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov: Domov sociálnych služieb Čeláre – Kírť 

IČO:00 647 560 

Sídlo: Čeláre – Kírť č. 189  

Obec (mesto): Čeláre 

PSČ: 991 22 

Kontaktná osoba : Agáta Katiová, Zuzana Geregaiová 

Telefón: 047/4308305 

Fax: 047/4308301 

Elektronická pošta:  prevadzka4@dsscelarekirt.sk,  prevadzka5@dsscelarekirt.sk 

Internetová adresa: www.dsscelarekirt.sk  

(ďalej len “verejný obstarávateľ“) 

 

 

2. Predmet zákazky 

Chlieb, pečivo, pekárenský tovar 

 

3. Názov predmetu zákazky:                                                                                                              

Nákup chleba a pekárenských výrobkov. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie chleba a pekárenských výrobkov  pre zabezpečenie stravovania 

klientov a zamestnancov podľa zadania verejného obstarávateľa: 

 

Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovarov - § 9, ods. 9) zákona 25/2006 Z.z. 

Finančný limit:  § 4, ods. 3 zákona – jednoduchá zákazka – /potraviny < 40 000 €/ 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 15812000-3, 15813000-0 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 

Domov sociálnych služieb, Čeláre – Kírť 189, 991 22  Bušince 

 

6. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky 

 Predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy:  10 730  € bez DPH 

 

 

 

http://www.dsscelarekirt.sk/
mailto:prevadzka4@dsscelarekirt.sk
mailto:prevadzka5@dsscelarekirt.sk
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Rozsah zákazky je podľa nasledovnej špecifikácie: 

 

popis m.j. množstvo 

Chlieb čierny krájaný 900g ks 8836,00 

Rožky obyčajné 45 g ks 33 420,00 

Rožky grahamové 45g ks 617,00 

Žemľa 45g ks  196,00 

Brioška 86 g ks 912,00 

Bábovka 400g ks 171,00 

Vianočka 340g ks          141,00 

Pečivo sladké, slané spolu: ks 7598,00 

- Ježko 100g ks 

 - Osie hniezdo škoricové 100 g ks 

 - Pečivo makový hrebeň 60g ks 

 - Rožok plnený marmeládový 80g ks 

 - Tvarohová šatôčka 60g ks 

 - Dalmatín - croissant 90g ks 

 - Korbáč cesnakový 60g ks 

 - Sedliacky croissant 60g ks 

 - Syrový hrebeň 60g ks 

 - Pizzový slimák 60g ks 

 - Zeleninová šatka 60g ks 

  

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Predmet obstarávania sa nedelí na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý 

predmet obstarávania.  

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky 

Trvanie zmluvy: 12 mesiacov odo dňa účinnosti podpísanej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, 

resp. do limitu stanoveného ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou 

platbou. Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na 

základe predloženej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom.  

 

 

 



11. Podmienky účasti uchádzačov 

Povinné predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, alebo uskutočňovať 

stavebné práce v predmete zákazky. 

                                                                                                                                                                     

1. Výpis obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, originál alebo  úradne osvedčená kópia    

dokladu.                                                                                                                              

2. Čestné prehlásenie o bezúhonnosti, finančnej spôsobilosti a oprávnenosti vykonávať službu, 

dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.                                                                                                                                                  

3. Technickú alebo odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač v zmysle § 28 ods. 1 písm. d) 

predložením týchto dokladov: opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom:  

zoznam motorových vozidiel vo vlastníctve uchádzača, s ktorými plánuje dopravovať tovar  

na miesto dodania s potvrdením príslušného správneho orgánu, alebo čestným vyhlásením 

dodávateľa, že vozidlá zodpovedajú predpisom o prevoze chleba a pečiva. V prípade, že 

dodávku tovaru bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, kópiu tejto 

zmluvy a potrebné povolenie pre zmluvného partnera. 

Forma predloženia: originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu. 

 

Ďalšie nepovinné predloženie podmienky účasti v zmysle § 27 a 28 zákona o VO. 

 

Uchádzač musí preukázať, že disponuje požadovanými dokladmi, ktoré sú potrebné pre plnenie 

predmetu zmluvy - dodávať tovar v požadovanej kvalite a požadovanom množstve. Tieto skutočnosti 

je potrebné primerane preukázať z dôvodu potvrdenia schopnosti a spoľahlivosti uchádzača verejnému 

obstarávateľovi pre zabezpečenie uvedenej zákazky. 

 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

 

12. Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

a) doklady podľa bodu č.11 tejto  výzvy,  

b) zmluva 

c) formulár cenovej ponuky (viď príloha Výzvy) 

 

 

13. Obhliadka miesta zákazky 

Nie je potrebná 

 

14. Spôsob určenia ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov.  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 

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

uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH v eur 

 sadzba DPH a výška DPH v eur 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v eur 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH, upozorní.  

Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 



 

 

 

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Uchádzač stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. Kritériom na hodnotenie 

ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v eur vrátane DPH na kompletný predmet zákazky. 

 

Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v eur 

vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia 

ponuka. 

 

 

16. Predloženie ponúk 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na 

predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 ● adresu verejného obstarávateľa 

 ● obchodné meno a sídlo uchádzača 

 ● označenie slovom „Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ !“ 

 ● označenie heslom: „Nákup chleba a pekárenských výrobkov“ 

 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa.

  

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 

 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa   19.12.2013 do 12:00 hod. 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 

 

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku 
 

 

17. Doplňujúce informácie 
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na dňa 19.12.2013 o 13:00 hod. 

Otváranie ponúk bude neverejné - bez účasti uchádzačov. Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet 

zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú 

prerokované s úspešným uchádzačom. Všetkým, ktorí predložili ponuku, bude zaslané oznámenie 

o výsledku verejného obstarávania. 

 

Verejný obstarávateľ predkladá svoj návrh  zmluvy. Zmluva podpísaná uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača je povinnou súčasťou ponuky uchádzača.  

 

18. Vyhradenie práva 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo, 

b) 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. 

 

 

 

19. Uplynutie lehoty viazanosti 

Lehota viazanosti uplynie dňa 31.12.2013. Do tohto termínu  je uchádzač viazaný svojou ponukou 

a nemôže ju zmeniť, v tejto lehote  bude  podpísaná zmluva s uchádzačom. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA:  

 Formulár cenovej ponuky 

 Návrh zmluvy  

 

  

                                                                                          

 

 

 

 ............................................ 

                                                                                                      PaedDr. Anastázia Boriková 

                                                                                                        Riaditeľka                                   

Čeláre - Kírť, dňa  29.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Cenová ponuka 

Por.č. Názov MJ 
Množstvo 

(ks) 
j.c. bez 

DPH (eur) 
Cena celkom  (eur) 

1 Chlieb čierny krájaný 900g ks 8836,00   
2 Rožky obyčajné 45 g ks 33 420,00   
3 Rožky grahamové 45g ks 617,00   
4 Žemľa 45g ks  196,00   
5 Brioška 86 g ks 912,00   
6 Bábovka 400g ks 171,00   
7 Vianočka 340g ks 141,00   
8 Pečivo sladké, slané spolu: ks 7598,00   
9 - Ježko 100g ks    
10 - Osie hniezdo škoric. 100 g  ks    
11 - Pečivo makový hrebeň 60g ks    
12 - Rožok plnený marmel. 80g  ks    
13 - Tvarohová šatôčka 60g ks    
14 - Dalmatín - croissant 90g ks    
15 - Korbáč cesnakový 60g ks      

16 - Sedliacky croissant 60g ks      

17 - Syrový hrebeň 60g ks      

18 - Pizzový slimák 60g ks      

5 - Zeleninová šatka 60g ks      

 
Celkom bez DPH 

 

 
DPH 20% 

 

 
CELKOM ZA CELÝ PREDMET OBSTARÁVANIA 

 

 

Miesto:   

Dátum:  

Podpis a pečiatka:  

 

Názov uchádzača  

Sídlo  

Štatutárny zástupca  

IČO  

DIČ  

IČ DPH  

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné)  

Bankové spojenie  

Číslo účtu  

Telefón  

E- mail  


