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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
zákazka na dodanie tovaru - potravín

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

(ďalej len ako "ZVO")

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"):
Názov verejného obstarávatel'a: Špecializované zariadenie v Trnave
Sídlo: Podjavorinskej 36,917 O 1 Trnava
Štatutárny zástupca: PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľ
IČO: 42155258
mč: 2022645548
IČ DPH: neplatiteľ DPH
Tel.: 033/5983912
E-mail: specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk
Internetová stránka: www.specializovanezariadeniett.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: SK71 818000000070004492780
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Mária Hudcovičová
Telefón: 033/5983911
Email: hudcovicova.maria@zupa-tt.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Monika Horváthová, Bc. Eva Holienčinová
Telefón: 033/5983911
Email: horvathova.monika3@zupa-tt.sk;holiencinova.eva@zupa-tt.sk

2. Názov zákazky: "Dodávanie ovocia a zeleniny na obdobie 01/2020-12/2021" 

3. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Špecializované zariadenie v Trnave, Podjavorinskej 36,
917 O 1 Trnava, alebo e-mailom

4. Druh zákazky: Zákazka na dodávku potravín

5. Predmet obstarávania: Dodávka ovocia a zeleniny k zabezpečeniu dennej prípravy jedál pre
klientov, cudzích stravníkov a zamestnancov na stravovaciu prevádzku Špecializovaného
zariadenia v Trnave ("ŠZvTT").
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
03212000-0 Zemiaky a sušená zelenina
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
03221000-6 Zelenina
03221100-7 Koreňová a hl'uzová zelenina
03221200-8 Plodová zelenina
03221300-9 Listová zelenina
03221400-0 Kapustovitá zelenina
03222000-3 Ovocie a orechy
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03222200-5
03222300-6
60000000-8

Citrusové plody
Netropické ovocie
Dopravné služby

6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka ovocia a zeleniny pre stravovaciu prevádzku ŠZvTT počas 24
mesiacov, na obdobie 01/2020-12/2021 podľa predpokladaného (nezáväzného) množstva
komodít, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy (súťažné podklady). Verejný obstarávateľ
nie je viazaný odoberať predpokladané množstvo zákazky. Predmetom fakturácie bude len
skutočne objednaný a dodaný tovar podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa.
Predmet obstarávania obsahuje aj prepravu, rozvoz tovaru do areálu ŠZvTT podľa potrieb
obstarávateľa.

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Rámcová kúpna zmluva, následná fakturácia podľa čiastkových objednávok a skutočne
dodaného tovaru.

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 4.600,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude
vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

10. Miesto dodania predmetu zákazky: areál Špecializovanéhozariadeniav Trnave, UlicaĽudmily
Podjavorinskej 6347/36, 917 01 Trnava, stravovacia prevádzka. Termín dodania je stanovený
v zmluve o dodávke - rámcovej kúpnej zmluve.

11. Lehoty na dodanie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
1.1.2020-31.12.2021
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, 24 mesiacov, od nadobudnutia účinnosti.

12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov
rozpočtu verejného obstarávateľa, z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje
zálohové platby, preddavky, lehota splatnosti faktúr je 30 dní od preukázateľného doručenia
verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

13. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 06.12.2019 do 10,00 hod.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom "Verejné obstarávanie - neotvárat'!", heslom
obstarávania: " Dodávanie ovocia a zeleniny na obdobie 01/2020-12/2021 ", ako aj obchodným
menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, alebo osobne, alebo elektronicky
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14.1 V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Ľ.
Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk.
14.2 Ponuku je možné predložiť/doručiť aj v elektronickej podobe na adresu:
horvathova.monika3@zupa-tt.sk; holiencinova.eva@zupa-tt.sk
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: VO-" Dodávanie ovocia a zeleniny na obdobie 
01/2020-12/2021 ". Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za dodávateľa musia byť naskenované do formátu * .pdf a doručené v lehote na predkladanie
ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu. Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného
e-mailu na e-mail kontaktnej osoby verejného obstarávateľaje max. 5 MB, a to vrátane príloh.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena za požadovaný predmet obstarávania v eur s DPH.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, uvedenej v prílohe č.l tejto výzvy.
Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania, príp. vykládku tovaru.
Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých položiek predmetu zákazky, v opačnom prípade
bude jeho ponuka vylúčená.
Cena musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:

./ ako cena celkom bez DPH,

./ výška a sadzba DPH a

./ cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.

16. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - vyplnená Príloha č.2
c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné

práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí neoverená fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Uchádzač musí spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1
písm. e) a f) zákona Ge oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu). Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému
obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného



postavenie overí prostredníctvom verejne dostupných portálov/registrov (zrsr, orsr, statistics)
alebo v zozname hospodárskych subjektov a v Registri osôb so zákazom vedených Úradom pre
verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie
podľa §40 ods. 6 písm. t) zákona o VO.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť byť zapísaný
v registri partnerov verejného sektora. (podmienka ak ide o zákazku, kde celková hodnota
zákazky je nad 100 000 € s DPH, alebo 250 000 € pri opakovanom plnení).

d. Podpísaná/akceptovaná rámcová kúpna zmluva - Príloha č.5
e. Čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 3, doplnené, podpísané uchádzačom
f. Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov" - Príloha č. 4, doplnené, podpísané uchádzačom.

17.Otváranie ponúk: 06.12.2019 12 :00 v sídle verejného obstarávateľa.

18.Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a:
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo
výzve na predloženie cenovej ponuky alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom
(slovenskom) jazyku. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnými osobami.
Pracovný čas verejného obstarávateľaje v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00.
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
Lehota na oznámenie: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 10
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi
oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve,
zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
nebola predložená ani jedna ponuka.
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19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 26.11.2019.

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
l. Špecifikácia predmetu zákazky, súťažné podklady, nacenený položkový rozpočet
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Čestné vyhlásenie "Konflikt záujmov"
5. Návrh Zmluvy - vzor

V Trnave, dňa 25.11.2019.

S úctou,
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:.ipecializované zariadenie 

v Trnave 
Podjavorinskej 36, 917 01 TRNAVA
IČO: 42155258 OIČ: 2022645548 4-


