
Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 094 01  Tovarné 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

k zákazke 

„Potraviny – mlieko, mliečne výrobky a vajíčka“ 
 

 vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úradný názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST 

IČO: 00696374 

Poštová adresa: Tovarné 117 

PSČ: 094 01 

Mesto/obec: Tovarné 

Štát: Slovenská republika    

Kontaktné miesto (miesta): Tovarné 117, 094 01  Tovarné 

Kontaktná osoba: Ing. Danka Fuňová, vedúca ekonomiky a vnútornej prevádzky 

Telefón: 057/44 95 234 

E-mail: ekonom@cssametyst-tovarne.vucpo.sk  

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.cssametyst.eu/ 

1. Názov, druh zákazky a kód CPV:  

 „Potraviny – mlieko, mliečne výrobky a vajíčka“ 

 zákazka na dodanie potravín vykonávaná v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

 CPV kód:  15511000 – 3 Mlieko, 15500000 – 3 Mliečne výrobky, 03142500 – 3  Vajcia    

2.  Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky:  

 CSS AMETYST, Tovarné 117, 094 01  Tovarné 

 

     3.   Predmet obstarávania/stručný opis zákazky:   

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je pravidelná dodávka mlieka, 

rôznych druhov mliečnych výrobkov, vajíčok podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby stravovacej 

prevádzky pri zabezpečovaní stravy pre prijímateľov sociálnych služieb CSS AMETYST v roku 2021.  

 

Predmet obstarávania musí byť dodávaný v čerstvom stave, nepoškodený, v najvyššej kvalite, musí spĺňať všetky 

zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky 

požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na 

dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5. Trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú tretinu doby 

spotreby, všetky produkty musia mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby.  

 

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo, ale priebežne na základe čiastkovej objednávky zadanej 

telefonicky, e-mailom alebo písomne, ktorá bude doručená predávajúcemu najneskôr do 11.00 hod. dňa pred 

dňom požadovanej doby dodania. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na 

miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. 

 

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania tvorí prílohu č.1 k tejto výzve – Zoznam požadovaného tovaru. 

Uvedené množstvá sú orientačné, predpokladané a skutočne odobrané množstvá sa budú odvíjať od skutočných 

potrieb verejného obstarávateľa. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh a množstvo 

tovaru počas trvania rámcovej dohody. 

 

4. Celkový rozsah: Dodávanie predmetu zákazky v čiastkových množstvách podľa potrieb a požiadaviek 

verejného obstarávateľa na základe predloženej čiastkovej objednávky predávajúcemu  počas platnosti rámcovej 

dohody, t. j. 01. 01. 2021 -  do 31. 12. 2021. 
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 5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  ≤ 36.400,- EUR bez DPH 

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená 

verejným obstarávateľom s DPH, verejný obstarávateľ si vyhradzuje  právo neprijať ju.   

 

6. Trvanie zmluvy, resp. lehota dodania  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby mu bol predmet zákazky dodávaný presne podľa jeho potrieb a požiadaviek 

na základe predchádzajúcej čiastkovej objednávky počas platnosti rámcovej dohody, t.j. 12 mesiacov   

(01. 01. 2021 – 31. 12. 2021). K podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom dôjde v lehote viazanosti ponúk. Návrh 

rámcovej dohody tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. Do návrhu rámcovej dohody doplní uchádzač svoje identifikačné 

údaje a podpíše ho osoba oprávnená konať v mene uchádzača. 

 

7. Podmienky účasti, obsah ponuky 

7.1. Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu, kvalite, za 

podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky ani variantné 

riešenie. Predložená cenová ponuka  musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať: 

a)  ocenený položkovitý zoznam požadovaného tovaru (v zmysle prílohy č. 1 ), 

b) návrh plnenia, t. j. cenovú ponuku s identifikačnými údajmi uchádzača (v zmysle prílohy č. 2), 

ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a musí obsahovať 

odtlačok pečiatky uchádzača, v ktorej uchádzač navrhovanú konečnú zmluvnú cenu za celý 

predmet zákazky uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

- výška DPH v EUR (ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť, 

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

c) doklady:  

- o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (doklad musí byť aktuálny, 

platný), nakoľko uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO,  

- kópiu udeleného platného Certifikátu bezpečnosti potravín (IFS,BRC,ISO 14000 a pod.), Značky 

kvality SK, resp. podobnej značky, Certifikát o používaní systému manažérstva kvality, Certifikát 

bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 (STN EN ISO 22000 „Systémy manažérstva bezpečnosti 

potravín), Doklad o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi: HACCP Systém analýzy 

rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov vo výrobe, Dohoda ATP, platné Osvedčenie 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného 

prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR, kópiu úradne 

overeného Rozhodnutia o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou 

správou SR a i.   (pozn. uchádzač predkladá všetky doklady, ktorými disponuje) 

d) vyhlásenie uchádzača, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a musí 

obsahovať odtlačok pečiatky uchádzača (v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy). 

e) návrh Rámcovej dohody - doplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača (v 

zmysle prílohy č. 4 tejto výzvy). 

Výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohami je dostupná v elektronickej forme, vo formáte .XLS a 

.DOC na webovej stránke www.cssametyst.eu v sekcii verejné obstarávanie. 

 

7.2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na 

webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 

predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

7.3. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom 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 prepisov a musí byť cenou konečnou za celý predmet obstarávania vrátane všetkých 

nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Celková cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky 

v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite I. triedy (čerstvosť a zdravotná nezávadnosť) 

v opakovaných dodávkach počas platnosti zmluvy. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2  
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desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto platí, že na mieste 

druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena 

zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní. Prijatá cena 

je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom obstarávaní a pevná počas platnosti 

rámcovej dohody. Výška jednotkových cien jednotlivých položiek je maximálna a záväzná počas trvania 

platnosti rámcovej dohody. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné 

na riadnu realizáciu predmetu zákazky. Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa 

formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku alebo zálohovej platby. 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania pri splnení všetkých 

verejným obstarávateľom stanovených podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách.  

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  13. 11. 2020 o 15.00 hod. 

Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti musia byť doručené v  zalepenej obálke s 

označením odosielateľa a adresáta s heslom:  

„Mlieko, mliečne výrobky a vajíčka“ a s nápisom „Neotvárať“. 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného 

obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  

Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 094 01  Tovarné, Slovenská republika. 

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 

pondelok – piatok od 07.00 hod – 15.00 hod. 

 

Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky. V momente uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na 

prepravu a pod.).  

 

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 16. 11. 2020 o 14.00 hod. Uchádzači budú informovaní 

o výsledku vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne 

alebo e-mailom najneskôr do 5 pracovných dní a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných 

uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.  

 

11. Ďalšie informácie 

11.1   Ponuky sú viazané v lehote do 31. 12. 2020. 

11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

11.3  Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

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

11.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak ani jeden uchádzač 

nesplní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani jednu ponuku, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie alebo ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na 

realizáciu zákazky. 

 

V Tovarnom, 02.11.2020 

 v.r. 

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

     PhDr. Jozef Sabol 

riaditeľ CSS AMETYST 

4 prílohy 

1. Zoznam požadovaného tovaru 

2. Návrh na plnenie 

3. Vyhlásenie uchádzača 

4. Rámcová dohoda - návrh 


