
 

Výzva na predkladanie ponúk ZsNH                                                                       Strana 1 z 4 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDVO. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov: Domov sociálnych služieb 
Sídlo: Čeláre-Kírť 189, 991 22 Bušince 
IČO: 00647560 
Zastúpený: PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková 
Web:   www.dsscelarekirt.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Martin Longauer – vedúci ETú, ekonóm 

uctovne@dsscelarekirt.sk, +421(47)43 08 304 
 
2. Názov predmetu zákazky. 

Dodanie hnedého uhlia – „kocka“ 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV). 
Hlavný predmet: hlavný slovník: 9111100-1 Uhlie 
Doplnkový predmet: hlavný slovník: 60000000-8 Dopravné služby a pomocné dopravné 
služby 

 
3. Druh zákazky. 

Tovar; služba 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky. 

Do sídla verejného obstarávateľa: Čeláre-Kírť 189, Čeláre 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky. 

Dodávky budú realizované priebežne na základe objednávok, ktoré zadá obstarávateľ 
písomne alebo telefonicky počas trvania zmluvy v lehote od 15.10.2018 do 15.04.2019 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 48 913,50 € bez DPH. 
 

7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 
Prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii na webovom sídle 
obstarávateľa. 
Predkladanie ponúk sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, pošty alebo osobne. 
Uchádzač úplnú ponuku doručí na e-mailovú adresu uvedenú v kontakte alebo na adresu 
sídla verejného obstarávateľa. 
V predmete správy resp. na obale sa uvedie: „Cenová ponuka – Uhlie“ 
 

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke. 
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách 
(EUR) a matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.  
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH) 
- výška DPH v EUR 
- cena v EUR s DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena 
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom. 

mailto:uctovne@dsscelarekirt.sk
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Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky náklady a 
výdavky uchádzača súvisiace s plnením predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich 
služieb podľa zmluvy. 

 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Úhrada za predmet 
zákazky sa uskutoční v zmysle zmluvy. 

 
9. Opis predmetu zákazky. 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – hnedé uhlie – kocka na kúrenie 
Predpokladané množstvo: 300 ton 

Kvalitatívne parametre hnedého uhlia – kocky  rozsahu nasledovných parametrov: 

Zrnitosť    40 – 120 mm   
Obsah vody    do 38,5 %  
Popol     do 11,0 %  
Merná sírnatosť  do  1,1  % 
Výhrevnosť    nad 15,0 MJ/kg 
Čistota: bez cudzorodých telies (kamene, kovové predmety, plasty, stavebný mat. 
a pod.) 

Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava a vyloženie uhlia. 
V prípade potreby verejného obstarávateľa, dodávateľ zabezpečí aj priblíženie uhlia 
z prevádzkovej skládky obstarávateľa k vykurovaciemu telesu pracovným strojom 
(vozidlom) dodávateľa. 

 
10. Rozdelenie zákazky na časti. 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti 
 

11. Variantné riešenie 
Uchádzačom  sa neumožňuje  predložiť  variantné  riešenie. Ak uchádzač v rámci ponuky 
predloží aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 
do vyhodnocovania 

 
12. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia. 
 

Osobné postavenie: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
V prípade, že verejný obstarávateľ zistí alebo bude mať podozrenie, že v čase 
predkladania ponuky uchádzač nespĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia v zmysle § 32 cit. zákona bude požadovať predloženie dokladov uvedených v 
§ 32 písm. 2 zákona. 
 
Finančné a ekonomické postavenie: 
Nepožaduje sa. 

 
13. Podrobný opis predmetu zákazky, osobitné požiadavky na plnenie a doklady 

a dokumenty na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky. 
Uvedené množstvo je predpokladané a obstarávateľ sa nezväzuje k odobratiu celého 
množstva uhlia. V prípade nedostatočného množstva predmetu zmluvy vzhľadom na 
dĺžku trvania zimy a teploty, si obstarávateľ vyhradzuje právo k odobratiu väčšieho 
množstva uhlia za rovnakých zmluvných podmienok. 
Maximálne množstvo jednej objednávky bude 3,5 tony. Dodávky budú realizované do 48 
hodín od objednania. Predávajúci je povinný oznámiť minimálne deň vopred presný deň 
a čas dodávky. 
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Požaduje sa dodanie tovaru - na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe 
objednávateľa, v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. 
Dodávateľ musí bez meškania oznámiť odberateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje dodanie objednaného tovaru a má za následok predĺženie dohodnutej 
lehoty dodania. 
Dodávateľ, v prípade potreby kupujúceho, musí zabezpečiť priblíženie uskladneného 

uhlia z prevádzkovej skládky kupujúceho k vykurovaciemu telesu. 

Komplexným splnením dodávky sa rozumie prevzatie predmetu zmluvy odberateľom s 
vyznačeným dňom podpisu na origináli a dvoch kópiách dodacieho listu obidvoma 
zmluvnými stranami prostredníctvom zodpovednej osoby. Súčasťou dodacieho listu budú 
vážne lístky týkajúce sa predmetnej dodávky. 
Odberateľ je oprávnený prostredníctvom tretej osoby zabezpečiť kontrolné preváženie 
predmetu dodania a porovnať ho s vážnym lístkom dodávateľa – vykonať kontrolu 
hmotnosti dodaného tovaru. Zistenie hmotnosti bude vykonané na zariadení určenom 
odberateľom do vzdialenosti 20 km od sídla kupujúceho – miesta dodania tovaru, 
spôsobom zistenia hmotnosti naloženého vozidla tovarom a následne po zložení tovaru, 
zistením hmotnosti prázdneho vozidla. Rozdielom týchto údajov sa vypočíta hmotnosť 
nákladu (tovaru). 
V prípade zistených rozdielov oproti údajom uvedených na dodacom liste bude o tejto 
skutočnosti spísaný protokol. Pre tento prípad je oprávnený protokol za dodávateľa 
podpisovať vodič vozidla, ktorým bol tovar dovezený. Náklady spojené s prevažovaním 
dodávky tovaru (spotreba PHM, poplatok za kontrolné zisťovanie hmotnosti) znáša 
dodávateľ bez ohľadu na výsledok kontroly. Dodávateľ zároveň akceptuje časové straty 
vzniknuté vykonávaním tejto činnosti bez nároku na náhradu vzniknutých nákladov. 
Kontrolné zisťovanie hmotnosti bude vykonávané náhodne. V prípade odmietnutia 
uvedenej kontroly, odberateľ toto považuje za nedodanie tovaru v deklarovanej hmotnosti. 
V prípade ak vodič vozidla, ktorý doviezol tovar, odmietne podpísať protokol a neuvedie 
dôvod takéhoto odmietnutia podpisu, resp. ak neuvedie dôvod a ani ho nepodpíše za 
prítomnosti svedkov, odberateľ považuje protokol za právoplatný. 
Odberateľ si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie kvalitatívnych parametrov tovaru. 
Kontrola bude vykonávaná náhodne vizuálnou obhliadkou zloženého paliva spojenou s 
odberom vzorky na základe ktorej bude vykonaná analýza kvalitatívnych parametrov 
tovaru (paliva) v laboratóriu. Náklady spojené s touto činnosťou znáša v plnom rozsahu 
dodávateľ bez ohľadu na výsledok kontrol.  
Odberateľ je oprávnený reklamovať tovar okamžite po zistení jej nekvality a dodávku môže 
odmietnuť v prípade nedodržania kvalitatívnych parametrov tovaru. 
Nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy dodávateľom v rozsahu a v kvalite 
stanovenej odberateľom a spôsobom podľa zmluvy, považujú zmluvné strany za 
podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, čo bude mať 
za následok okamžité ukončenie platnosti zmluvy. 
 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. 
Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Uchádzačom 
navrhovaná cena za predmet zákazky  musí byť uvedená v EUR, matematicky 
zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 
15. Obchodné podmienky. 

Kompletné obchodné podmienky sú uvedené v zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto výzvy. 
Úspešný uchádzač ku dňu podpisu zmluvy predloží nasledovné dokumenty: 
a) doklad o oprávnení dodávať tovar / službu, ktorý zodpovedá  predmetu zmluvy, 
b) referencie za predošlé dva kalendárne roky na rovnaký predmet zákazky v rozsahu 

nad 200 ton/zákazka, 
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c) originál alebo osvedčenú kópiu certifikátu kvality na predmet zákazky, nie starší ako 3 
mesiace, 

d) kópiu technického preukazu o prevádzkovaní motorového vozidla s nosnosťou do 3,5 
tony. 

 
16. Obsah ponuky. 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť k termínu predloženia ponuky 
úplné, platné a aktuálne. 

 
V predloženej ponuke musia byť pripojené nasledovné doklady a dokumenty tvoriace 
obsah  ponuky: 

a) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: obchodné meno/názov, adresa sídla 
uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia osoby (osôb) 
vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu (člena/členov štatutárneho orgánu) 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo 
peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, e-mail. 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií - cenová ponuka v súlade s bodom 8 tejto výzvy. 
c) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s návrhom Rámcovej dohody predloženej 

verejným obstarávateľom. 
 
17. Spôsob predloženia ponuky. 

Ponuky musia byť doručené v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená vo výzve 
na predkladanie ponúk. 

 
18. Lehota na predkladanie ponúk. 

Lehota na predkladanie ponúk je do 25.09.2018  vrátane. V prípade ponuky zaslanej 
poštou sa akceptuje dátum podacej pečiatky pošty. 

 
19. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk. 

Dátum a čas: 28.09.2018 o 10:00 h  
 

20. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku. 
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk pošle všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, záznam zo 
zadávania zákazky. 

 
21. Pravidlá elektronickej aukcie 

Nepoužije sa. 
 

22. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
 
23. Dátum odoslania/zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

20.09.2018  
 
24. Prílohy. 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Vyhlásenie 
Rámcová dohoda 

 


