
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka zadaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 06/2019/ZpS 

Názov zákazky : Potraviny

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 

Postup verejného obstarávania : podľa § 117

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 15300000-1  Konzervované ovocie a zelenina
15400000-2  Živočíšne a rastlinné oleje a tuky
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : ZARIADENIE PRE SENIOROV, Juraja 
Schoppera, n.o. 

IČO :  35 583 720

Poštová adresa :  Rožňava - Huta 3454, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Ing. Alica Kolesárová, PhD. Mobil : 0908 337 190
e-mail : alica.kolesar@gmail.com  

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Mariana Bollová

Tel.: 058 732 00 03
e-mail : roznavasenior@gmail.com 

II.  Opis

II.1. Miesto dodania tovaru alebo poskytnuta služby predmetu 
zákazky:

Zariadenie pre seniorov Rožňava - Huta

II.2. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka  rôznych potravinových výrobkov podľa   priloženého  rozpisu min 
dvakrát do týždňa na  základe  telefonickej objednávky  vedúcej  kuchyne  deň  vopred v  požadovaných 
množstvách.  Množstvo  a  sortment  tovaru  je  predpokladaný, môže  sa  meniťo  smerom   nahor  
alebo  nadol   podľa  počtu   a   požiadaviek   klientov   zariadenia. Verejný obstarávateľ' si vyhradzuje 
právo  dodávky  aj  iných  druhov  potravinárskych  výrobkov  za  predpokladu,  že  jednotková  cena 
nepresiahne cenu obvyklú za ktorú sa v danom čase predáva daný tovar. V prípade preukázateľne 
nižšej ceny daného tovaru od iného dodávateľa si verejný obstarávateľ'  vyhradzuje právo zakúpenia 
tohto tovaru za nižšiu cenu od tohto dodávateľa.
II.3.  Obhliadka miesta plnenia: Nepožaduje sa.

II.4. Termín dodania alebo poskytnuta služby:   júl  2019 -  júl 2020

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení : Neumožňuje sa.

II.7.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8.  Mena : EUR

II.9.   Spôsob určenia ceny 
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky č.  
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87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 

9.2. Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v  cenovej 
ponuke.

9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví  vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 

9.4  Uchádzač  nebude  oprávnený  požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na 
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

9.5 Cena bude zaokrúhlená na dve desatnné miesta.

III.  Administratvne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje  sa,  všetky  potrebné  informácie  sú 
uvedené v tejto výzve.

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 19.07.2019
Čas :       najneskôr do 10:00 hod.
III.3 Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk je bez účast uchádzačov. S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ Rámcovú  
zmluvu. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní prot rozhodnutu verejného obstarávateľa o výbere 
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
III.4.  Predloženie ponuky:
Cenovú    ponuku   (Prílohu č. 1, 2, 3)   uchádzač   zašle  v  lehote  na    predkladania     ponúk     na    e- mailovú  
adresu:     alica.kolesar@gmail.com   , alebo

uchádzač predloží     ponuku   
v uzavretom obale  osobne alebo prostredníctvom poštovej  zásielky na adresu uvedenú v bode I.  tejto výzvy  
v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

Obal musí byť označený   menom a      adresou verejného obstarávateľa,  menom  a      adresou  uchádzača,  nápisom   
NEOTVÁRAŤ!  a      heslom „ Potraviny   “.

Súčasťou ponuky musí byť ponukový list (príloha č.2), položkovitý rozpis  s  uvedením ceny za  zákazku (Príloha č.  
1) a čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 3).

Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje    cenové   ponuky  predkladali  na  tlačivách,  ktoré  sú   
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku.   

Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a     budú zo súťaže vylúčené!!  

III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 30.09.2019

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 15 000,00

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia : Neuplatňuje sa

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   Neuplatňuje sa
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V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium  na  vyhodnotenie 
ponúk :

Ponuky  budú  vyhodnocované  na  základe  ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky.

V. 2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade  
neplatiteľa  DPH za celý predmet zákazky.  Ak sa  do vyhodnocovania  dostane iba jedna ponuka,  poradie  sa 
nestanovuje.  Ako  platná  ponuka  bude  akceptovaná  iba  ponuka  spĺňajúca  všetky  požadované  náležitost 
uvedené vo výzve.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1. Rámcová zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení

VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude fnancovaný  z rozpočtu verejného  obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 
Úhrada faktúr za dodávku tovaru bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov 3 x 
mesačne  s platnosťou  do   30   dní  odo  dňa   doručenia  obstarávateľovi  ,alebo  podľa  dohody  s úspešným 
uchádzačom. 

VII. Doplňujúce informácie

VII.1. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, 
ak cenové ponuky presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t.j. e-mailom. 
Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú   adresu   alica.kolesar@gmail.com    Cez  uvedenú 
adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a   uchádzačmi ( žiadost 
o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy).  Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o       doručení   bude  považované  za   
preukázanie doručenia.  

 PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
 riaditeľka n.o.
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky

ZARIADENIE PRE SENIOROV, Juraja Schoppera n.o. 
Rožňava - Huta 3454, 048 01 Rožňava 
Tel.: 058 058/732 00 03
IČO: 35 583 720; e-mail : roznavasenior@gmail.com 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuky
/Návratka/

Číslo zákazky : 05/2019/ZpS 

Názov zákazky : Potraviny

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : tovar

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ : IČ DPH :

Štatutárny zástupca : Tel.: 

Kontaktná osoba  : Tel. :

E-mail :

II. Cenová ponuka uchádzača  

P.č. Predmet Cena
v Eur bez DPH

Výška  DPH 
20%

Cena za
v Eur s DPH

1. Cena celkom za predmet zákazky

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky .

V ………………………. dňa .........................      

....................................…………………………...……………  
                                                                                                              štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 3 k  výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

.......................................................................................................................................................
týmto vyhlasuje, že: 

- je  dôkladne  oboznámený  a  súhlasí  s  podmienkami  verejného  obstarávania  na  predmet  zákazky 
„Potraviny“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné;

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
- všetkému,  čo bolo uvedené vo výzve na  predkladanie  ponúk a jej  prílohách  porozumel,  na to,  čo 

nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať 
všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním,  
môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov;

- dáva písomný súhlas  so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie  verejného obstarávania, 
realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky,  v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži, 

 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo  akúkoľvek  finančnú  alebo  vecnú  výhodu  ako  motiváciu  alebo  odmenu  súvisiacu  so 
zadaním tejto zákazky, 

 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 
za konflikt  záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu 
procesu verejného obstarávania,

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku 
kontrole verejného obstarávania.

V ..................................., dňa ................ 

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

podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby    
         oprávnenej konať za uchádzača 
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Potraviny

p.č. NÁZOV TOVARU M.J. Požado-
vané 

množstvo

Cena           za 
kg             s 

DPH

Cena za 
požad.množ. 
bez DPH

Cena za 
požad.množ.   s 
DPH

1 Cukor kryštál 1kg kg 1350

2 Cukor práškový 1kg kg 50

3 Cukor vaníliový 1kg kg 40

4 Cukor škoricový 20g ks 100

5 Soľ jedlá jódovaná 1 kg kg 350

6 Krupica detská 500 g ks 120

7 Krupica kukuričná 400 g ks 10

8 Krupica pšeničná hrubá 1 kg kg 5

9 Múka hladká 1kg kg 350

10 Múka polohrubá 1kg kg 250

11 Múka hrubá 1kg kg 30

12 Vločky ovsené 400g ks 20

13 Vločky pšeničné 400g ks 10

14 Piškóty detské 240g ks 30

15 Corn flakes 1kg ks 5

16 Mak mletý 1 kg kg 10

17 Ryža guľatozrnná 1kg kg 825

18 Ryža basmati 1kg kg 25

19 Cícer 450 g ks 4

20 Fazuľa suchá biela 5 kg ks 4

21 Fazuľa suchá strakatá 5 kg ks 4

22 Hrach žltý polený 5 kg ks 2

23 Krúpy jačmenné č. (7) 500 g ks 15

24 Sójové pláty 80g ks 100

25 Sójové kocky kg 5

26 Šošovica veľkozrnná 5 kg ks 6

27 Hŕstka 500 g ks 20

28 Hrozienka 100g ks 15

29 Pohánka 500 g ks 10

Cestoviny semolinové:

30 Niťovky 5kg ks 12

31 ABC 5 kg ks 4

32 Cestoviny mušličky kg 20

33 Fliačky malé kg 10

34 Domáce mrveničky kg 10

35 Cestoviny vrúty/gágoríky/ kg 4

36 Široké rezance 5kg ks 30

37 Fliačky veľké zvlnené 5kg ks 30
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38 Kolienka 5 kg ks 30

39 Slovenská ryža 5kg ks 50

40 Tarhoňa 5 kg ks 10

41 Špagety 5kg ks 12

42 Vretená/špirály/ 5 kg ks 25

43 Motýliky (farfale) 5 kg ks 10

44 Cestoviny penne 5 kg ks 6

45 Keks ATTACK /rôzne/ 30 g ks 3800

46 Obl. Horalky 50 g ks 600

47 Obl.BeBe Brumík 50g ks 160

48 Obl.jahodové 30g ks 160

49 Obl.Siesta 37 g ks 160

50 Obl. Venčeky 100g ks 160

51 Obl. Kávenky 50 g ks 600

52 Perník ov. 60g ks 1600

53 Croissant 60 g ks 1000

54 Today Donutky 55g ks 600

55 Kukuričné trubičky plnené 18g ks 160

56 Čokoláda 50 g ks 160

57 Cukríky 90 g ks 80

58 Puding.prášok BB 250 g ks 10

59 Puding. dr.Oetk. 40 g ks 50

60 Kakaový prášok 100g ks 50

61 Granko 250g ks 100

62 Maizena kukuričný škrob200gOetker ks 5

63 Zlatý klas krém.prášok 40g ks 60

64 Solamyl zemiakový škrob 200g ks 50

65 Kypriaci prášok 13 g ks 25

66 Krém na duk.buchtičky kg 2

67 Káva instantná bezkofeín. 500g ks 4

68 Káva Caro 500 g ks 10

69 Čaj čierny gastro 50 g ks 500

70 Čaj ovocný gastro 50g ks 2800

71 Kyselina citrónová(citrodeko 70 g) ks 700

72 Citrónka 1 l ks 20

73 Nápoj ovocný 200 ml -džús ks 2500

74 Sirup ovocný l 30

75 Instantný nápoj do vody ks 10

76 Príchuť do mlieka ks 10

77 Minerálna voda 0,5 l jemne sýtená ks 400

78 Med 900g ks 20

79 Včelí med porciovaný 20g ks 80
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80 Detská výživa (rozličné)190 g ks 1600

81 Čoko nátierka 750 g ks 5

82 Džem jahoda 340g ks 100

83 Džem marhuľový 340g ks 60

84 Džem ovocná zmes/marmeláda/ kg 20

85 Slivkový lekvár kg 35

86 Džem porcie 20 g (48ksx20g) ks 150

87 Kompót-tekvica s ananasom 4l ks 15

88 Kompót ananás kocky Giana3600 ml ks 20

89 Kompót hruškový 3600 ml ks 20

90 Kompót jablková polené 4l ks 60

91 Kompót broskyňový polené 4 l ks 40

92 Kompót broskyňový polené 820g ks 10

93 Kompót slivkový polené 4l ks 60

94 Kompót marhuľový-polené 4l ks 30

95 Kompót čerešne odkôstkované 4l ks 10

96 Kompót ovocný koteil Giana 2650ml ks 10

97 Kompót slivkový polený 720 ml ks 10

98 Kompót višňový odkôstkovaný 720 ml ks 10

99 Červená repa- rezance 4l ks 80

100 Lečo zeleninové 670g ks 150

101 Kapusta červená steril. 4l ks 4

102 Šalát záhradnícky 3600 ml ks 10

103 Šalát rimavský 3600 ml ks 10

104 Šalát letný 3600 ml ks 10

105 Šalát školský 4l ks 10

106 Šalát kapustovo-mrkv. 3600 ml ks 15

107 Čalamáda 4l ks 5

108 Uhorky sterilizované 6-9cm 4l ks 90

109 Uhorky sterilizované 720 ml ks 30

110 Šampiňóny krájané 2650 ml ks 30

111 Kápia sterilizovaná 700 ml ks 25

112 Hrášok-mrkva steriliz. 690g ks 6

113 Chren strúhaný 200 g ks 10

114 Sterilizovaný cícer 670g ks 10

115 Fazuľa sterilizovaná 620 g ks 30

116 Horčica plnotučná 950g ks 80

117 Kečup jemný 900g ks 100

118 Rajčinový pretlak 700g ks 200

119 Paradajkový pretlak 4l ks 40

120 Par.omáčka na pizzu 4l ks 2

121 Paradajky lúpané 500 g ks 10

122 Ocot 8% 1l ks 60
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123 Olej slnečnicový 1l ks 1000

124 Olej fritovací 5 l ks 10

125 Olej olivový 1 l ks 5

126 Tekuté polievkové korenie 1l ks 10

127 Tekuté korenie Maggi 6l ks 12

126 Korenie worčester 170 ml ks 6

129 Korenie sójová omáčka 170 ml ks 6

130 Čili omáčka 300g ks 10

131 Podravka vegeta BG 500g ks 80

132 Hovädzí vývar/bujón/ bez glutam/1 kg ks 20

133 Slepačí vývar/bujón/ ks 20

134 Hríbový vývar/bujón/ kg 20

135 Sardinky v oleji/Tomato/ 125 g ks 100

136 Tuniak /v oleji,vo vl.šťave/ 185g ks 100

137 Tuniak v oleji 1 kg ks 6

138 Nátierky 48 g ks 200

Koreniny: Gastrodózy

139 Paprika červená sladká mletá500g ks 50

140 Korenie čierne celé 500g ks 2

141 Korenie bylinkové maslo 800g ks 3

142 Korenie griľovacia zmes 500g ks 6

143 Korenie pečené kura 500g ks 4

144 Bobkový list 75g ks 5

145 Kôpor 100g ks 10

146 Korenie tzatziky 570 ks 1

147 Bazalka sušená 55g ks 2

Koreniny/sáčky/:

148 Korenie čierne mleté 20g ks 300

149 Korenie nové celé 15g ks 60

150 Rasca celá 20g ks 30

151 Rasca drvená 20g ks 60

152 Škorica mletá 20 g ks 40

153 Korenie guľášová zmes 50g ks 20

154 Zmes korenia na ryby 30g ks 20

155 Zmes divina 25g ks 20

156 Majorán čistený 100g ks 5

157 Petržlenová vňať sušená 7g ks 100

158 Pažítka sušená 5g ks 50

159 Provensálske byliny 15g ks 6

160 Korenie čínska zmes 25g ks 15

161 Korenie na pizzu 20g ks 10

162 Korenie kari jemné 20g ks 4

163 Korenie kurkuma 20g ks 4

164 Oregano 13 g ks 4

165 Muškátový orech (2ks/bal) bal 4

166 Muškátový kvet mletý 20g ks 6
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167 Klinčeky celé 20g ks 10

168 Huby sušené 100g ks 10

DIA výrobky:

169 Dia sladidlo tekuté 1l ks 50

170 Sirup DIA 1l/rozličné/ ks 15

171 Detská výživa (rozličné )190 g ks 800

172 Džem DIA 20g ks 120

173 Džem DIA 340g ks 40

174 Kompót jablká so sladidlom 720g ks 50

175 Kompót marhule pol.so slad. 650G ks 50

176 Kompót broskyňa 660 g ks 30

177 Kompót slivkový polený DIA720 ml ks 50

178 Kompót višňový odkôstkovaný DIA720 ml ks 50

179 Červ.repa rezaná 700gDIA ks 75

180 Uhorky DIA 720 g ks 200

181 DIA Šalát Ulanský bez cukru 720g ks 10

182 Oblátky DIABETA(rôzne) 32g ks 2300

183 Oblátky DIA Fabi 35g ks 250

184 Oblátky DIA ELA čokol. 40g ks 150

185 Oblátky DIA 50 g ks 100

186 Diabeta venčeky 100 g ks 60

187 Croissant DIA 60 g ks 500

188 Perník DIA ks 160

189 Čokoláda DIA 50 g ks 150

190 Cukríky DIA 90 g ks 50

191 Nápoj ovocný 200 ml -DIA džús ks 800
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