
                                                                                                  
Žehra časť Hodkovce č. 1, 053 61  Spišské Vlachy  

 IČO: 35582201  DIČ: 2022252045 

Tel: 053/4495232              e-mail:  domovina@domovina-no.sk    www.domovina-no.sk  

 

 
Strana 1 z 7 

 

 

 

V Ý Z V A  

na predloženie cenovej ponuky 
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 

 

 

1.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:              DOMOVINA, n. o. 

Adresa sídla:  Žehra – Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy 

Krajina:  Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.domovina- n. o. sk/ 

Zastúpený:  Ing. Ladislav Vastuško, riaditeľ 

IČO:   355 822 01 

DIČ:   202 225 2045 

Tel.:  +421 53/4495 232 

E-mail:  ladislav.vastusko@domovina-no.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 

 

1.2.  Kontaktná osoba obstarávateľa:  

Meno:     Silvia Marová, vedúca stravovacej prevádzky 

Adresa:   Žehra – Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy 

Tel.:  +421 53/4495 232 

E-mail:   silvia.marova@domovina-no.sk 

 

1.3. Administrátor súťaže 

Meno:     Ing. Valéria Mikulová  

Adresa:   Žehra – Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy 

Tel.:  +421 53/4495 232 

E-mail:  valeria.mikulova@domovina-no.sk 

 

 

2.  PREDMET ZÁKAZKY 

2.1. Názov zákazky: Nákup  a dodávka bagiet 

 

2.2.  Druh zákazky: zákazka na poskytnutie tovaru podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom 

   obstarávaní 

2.3. Miesto dodania predmetu zákazky: DOMOVINA, n. o.; Žehra  časť Hodkovce č. 1 

 

2.4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na 

celý predmet zákazky 
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2.5.  Stručný opis predmetu zákazky: 

 Predmetom zákazky je nákup a dodávka potravinárskeho tovaru uvedeného 

v Prílohe č. 1, z dôvodu zabezpečenia stravovania v stravovacej prevádzke Domoviny, 

n.o., Žehra časť Hodkovce č. 1. Predpokladané množstvo uvedené v Prílohe č. 1 je iba 

orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby a budú verejným 

obstarávateľom upravované počas platnej rámcovej zmluvy. Verejný obstarávateľ je 

oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si také výrobky, ktoré nie sú uvedené 

v Prílohe č.1, na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty 

stravy pre prijímateľov sociálnych služieb. 

 

3. STANOVANIE POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

3.1. Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup 

zadávania zákazky podľa §117, Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

4.1. Predpokladaná hodnoty zákazky je najviac (maximálne) 2 100,00 EUR s DPH. 

 

5.  JAZYK PONUKY 

5.1. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej priložené musia byť predložené 

v slovenskom jazyku. 

5.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 

predloží doklady v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do 

slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 

6.  MENA A CENY UVEDENÉ V PONUKE 

6.1. Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 

desatinné miesta. 

6.2. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

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

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Určenie ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný. 

6.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej 

len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v %, 

 výška DPH v EUR, 

 navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH. 

6.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

6.5. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár 

všetkých položiek, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom. 
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7. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

7.1.   PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA: 

7.1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm.  e) zákona č. 

343/2015 Z. z.: 

            e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu. 

7.1.2. Doklady:  

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. 

uchádzač preukáže  vo fotokópiách: 

e) dokladom o oprávnení poskytovať tovar a služby (živnostenské oprávnenie 

alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 

osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), alebo potvrdenie príslušného 

orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie 

požadovaného predmetu zákazky. 

7.2. Uchádzač môže doklady podľa bodu 7.1.2. nahradiť predložením platného potvrdenia 

o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona č. 

343/2015 Z. z. 

7.3. V prípade, že uchádzač je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov a nemá 

potvrdenie o zápise, v tom prípade uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že je zapísaný 

v tomto zozname. 

 

8. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

8.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 % je konečná navrhovaná 

cena vrátane DPH/celkom v EUR(zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) za dodanie 

celého predmetu zákazky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom 

obstarávaní. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu celkom v EUR 

s DPH za poskytnutie/dodanie tej časti predmetu zákazky, na ktorú ponuku predkladá. 

Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde 

po x je počet uchádzačov. 

 

 

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti 

ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. 

9.2. Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 30.12.2020. 

 

10. ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

10.1. Nepoužije sa. 
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11. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

11.1. Uchádzačom odporúčame využiť možnosť predkladania cenových návrhov 

elektronickou formou.  V prípade, že uchádzač zvolí listinnú formu vloží celú ponuku do 

samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne 

zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi 

podľa bodu 11.2. 

11.2.   NA OBÁLKE/OBALE PONUKY MUSIA BYŤ UVEDENÉ NASLEDOVNÉ ÚDAJE: 

11.2.1. adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podľa bodu 13.2. (na obálku uviesť: 

DOMOVINA, n. o.; Domov sociálnych služieb, Žehra – časť Hodkovce 1, 053 

61 Spišské Vlachy), 

11.2.2. identifikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta 

podnikania), 

11.2.3. označenie obálky/obalu: „ Verejná súťaž - neotvárať!" 

označenie heslom verejnej súťaže:  „Nákup  a dodávka bagiet“  

11.3.   Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady „OBSAH PONUKY“: 

11.3.1. List s identifikačnými údajmi uchádzača (obchodné meno a adresa 

sídla/miesta podnikania, IČO, telefónne číslo a pod.) podpísané oprávnenou 

osobou uchádzača; v prípade skupiny je potrebné uviesť, že ide o skupinu, a 

zároveň uviesť identifikačné údaje všetkých členov skupiny. 

11.3.2. Návrh na plnenie kritérií /cenovej ponuky/ podľa Prílohy č.1. Výzvy na 

predkladanie ponúk musí byť vyhotovený a predložený v písomnej tlačenej 

forme, 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 
11.3.3. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v bode 7 Výzvy . 

11.3.4. Návrh rámcovej zmluvy . 

 
 

12. NÁKLADY NA PONUKU 

12.1.   Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

13. LEHOTA A MIESTO PREDKLADANIA PONÚK:  

13.1. Lehota: do 30.12. 2020 do 13
00

 hod. 

13.2.  Miesto: DOMOVINA, n. o., Žehra – časť Hodkovce č. 1,  053 61 Spišské Vlachy 

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu:DOMOVINA, n. o. 

Žehra – časť Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy 

Pri osobnom doručení na adresu: DOMOVINA, n. o., Žehra – časť Hodkovce č. 1, 

053 61 Spišské Vlachy, v pracovných dňoch:  7
00

 – 11
00

, 11
30

 – 14
00

 hod. 

Ponuky doručené elektronickou poštou na adresu administrátora súťaže (podpísané 

podklady v naskenovanej podobe): silvia.marova@domovina-no.sk 
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13.3.  Forma: Ponuku predkladaná v listinnej forme spolu v jednej obálke/obale, 

resp. v elektronickej forme vo formáte *.pdf. 

 

 

14. ZÁKAZKA VYHRADENÁ PRE CHRÁNENÉ DIELNE ALEBO CHRÁNENÉ 

PRACOVISKÁ 

14.1 Nie. 

 

 

15. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  

15.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 13.1. výzvy. 

15.2. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 

ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom 

poštovej zásielky na adresu podľa bodu 13.1. výzvy. Doplnenú, zmenenú alebo inak 

upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 13.1. 

a na adresu podľa bodu 13.2. výzvy. 

 

16. OTVÁRANIE PONÚK 

16.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 06.01. 2021 o 10
00

 hod. 

16.2.  Účasť na otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia 

vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na 

predmet zákazky uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky alebo náležitosti 

ponuky. 

 

17. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK 

17.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po 

vyhodnotení zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia 

uchádzačov. 

17.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku verejný 

obstarávateľ prijíma. Ostatným neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané 

oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola 

prijatá. 

 

18. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

18.1  Verejný obstarávateľ uzavrie – Rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote 

viazanosti ponúk. 

 

19.  TRVANIE 

19.1. Trvanie zmluvy: od podpisu zmluvy na dobu neurčitú 
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20. DÔVODY NA ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

20.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

20.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,  

20.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

20.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo 

výzve na predloženie cenovej ponuky, 

20.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

 

21. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

21.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

Naša značka: 503/ 2020 

 

Žehra - Hodkovce, dňa: 4.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Vastuško 

riaditeľ  
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Príloha č. 1 

Predmet obstarávania: bagety 

Názov Množstvo Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

bageta 1830     
 Celkom: 
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