
   

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Československej armády 1870/11, 955 01  Topoľčany 

 

 

 

V ý z v a  na predloženie cenovej ponuky  
 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov:    “PENZIÓN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Sídlo:     Československej armády 1870 

955 01 Topoľčany 

Zastúpený:    Mgr. Ondrej Božik, riaditeľ 

IČO:     00356786 

DIČ:     2021248614 

Internetová stránka: http://www.penzionzss.sk/ 

 

2. Názov predmetu zákazky:   Nákup a dodávka pracích prostriedkov 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

CPV:  39831000-6 - Pracie prostriedky 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh zákazky: tovar, služba 

 

4. Typ zmluvy: Rámcová dohoda 

 

5. Predpokladaná cena zákazky na 12 mesiacov: 2 170,64 € bez DPH 

 

6. Opis a požiadavky predmetu zákazky:  

Predmetom verejného obstarávania sú dodávky pracích prostriedkov verejnému 

obstarávateľovi formou čiastkových objednávok sortimentu v zmysle špecifikácie 

uvedenej v Prílohe č. 1 – Špecifikácia cenovej ponuky. Súčasťou dodávky tovaru je 

doprava do miesta plnenia, vyloženie tovaru do skladu v mieste sídla verejného 

obstarávateľa. 

Čiastkové objednávky bude verejný obstarávateľ zasielať dodávateľovi e-mailom. 

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť každú objednávku verejného obstarávateľa na e-

mailovú adresu uvedenú v objednávke. Lehota na dodanie tovaru je najneskôr do piatich 

dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Na základe e-mailových objednávok realizovaných priebežne bude vystavený daňový 

doklad – faktúra, súčasťou ktorej bude dodací list. Dodávateľovi vznikne právo na 

vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu rámcovej dohody na 

základe čiastkovej objednávky, odsúhlasenej a potvrdenej oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu. 

Obstarávateľ požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením výrobku, 

uvedením zloženia výrobku a s návodom na použitie v slovenskom resp. českom jazyku. 

V prípade, ak sa návod na použitie nenachádza na etikete výrobku, je dodávateľ povinný 

oboznámiť obstarávateľa s používaním výrobku. Dátum spotreby musí byť minimálne 

jeden rok od dodania tovaru. 

 

http://www.penzionzss.sk/
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7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

“PENZIÓN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Československej armády 1870, 955 01 Topoľčany 

 

8. Komplexnosť ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

9. Trvanie zmluvy: 

Rámcová dohoda sa uzatvorí na dobu určitú od 01. januára 2020 do 31. decembra 2022. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky dodávaný verejnému 

obstarávateľovi presne podľa jeho potrieb a požiadaviek počas platnosti rámcovej 

dohody. 

 

10. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

V prípade potreby vysvetlenia alebo objasnenia si údajov uvedených v súťažných 

podkladoch je možné kontaktovať: Ing. Lucia Straková, hospodárka, tel: 038/762 68 12, 

e-mail: lucia.strakova@penzionzss.sk, adresa: „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych 

služieb, Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany 

 

11. Obsah ponuky: 
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží 

a) Rámcovú dohodu na dodanie tovaru, ktorá bude zohľadňovať tieto súťažné 

podmienky v 4 vyhotoveniach. Všetky 4 vyhotovenia dohody musia byť podpísané 

oprávneným zástupcom uchádzača. Na tomto návrhu dohody verejný 

obstarávateľ trvá a považuje ho za nemenný a záväzný. V prípade, ak uchádzač 

nedodrží text návrhu dohody, na ktorom verejný obstarávateľ trvá alebo vôbec 

nepredloží návrh dohody, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia. Do návrhu 

dohody doplní uchádzač svoje identifikačné údaje, telefonický kontakt a e-mailovú 

adresu a cenu za predmet zákazky.  

b) Cenovú ponuku, ktorá je súčasťou rámcovej dohody, kde celková cena musí byť 

konečná, musí obsahovať cenu zákazky vrátane dopravy, poradenstva a iné náklady 

dodávateľa súvisiace s predmetom zákazky. 

Ak uchádzač je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyznačí túto skutočnosť v cenovej ponuke. 

Verejný obstarávateľ bude túto cenu považovať za konečnú. 

Cena zákazky bude uvádzaná v eurách (€), zaokrúhlená na dve desatinné čísla. 

c) Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

d) Čestné vyhlásenie uchádzača – súhlas s podmienkami súťaže 

e) Návrh na plnenie kritérií 

f) Identifikačné údaje uchádzača 

g) Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky – fotokópia. Uchádzač predkladá 

doklad, že je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať 

stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky (napr. výpis z obchodného registra 

alebo obdobnej evidencie, resp. iný doklad). Postačí fotokópia výpisu (vo vzťahu k 

zapisovaným údajom v čase predkladania ponúk). 

mailto:lucia.strakova@penzionzss.sk
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12. Jazyk predloženej ponuky: 

Celá ponuka, doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku, t. z. v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 

jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí 

pre ponuku, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v 

ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dohodu s uchádzačom, ktorý nespĺňa nasledovné: 

- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, 

- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží o danej 

skutočnosti čestné vyhlásenie, 

- Nesmie u uchádzača existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 

zákona. Konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami. Uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného 

obstarávania. 

- Za nesplnenie podmienok účasti bude uchádzač vylúčený! 

 

14. Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia 

a) Uchádzač doručí ponuku osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa, v 

nepriehľadnej a riadne zabezpečenej obálke označenej údajmi: 

- adresa verejného obstarávateľa, pred ktorú uchádzač uvedie nasledovné meno 

kontaktnej osoby: Ing. Lucia Straková 

- adresa uchádzača - názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) 

podnikania 

- označenie obálky heslom: NEOTVÁRAŤ!  - Pracie prostriedky 

b) Dňa 16. decembra 2019 o 12.00 hod. uplynie lehota na predloženie cenovej ponuky 

c) Na ponuku predloženú po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať. 

Rozhodujúce pre doručenie ponuky sú dátum a čas doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi a nie dátum a čas odovzdania ponuky na poštovú prepravu. Ponuka 

doručená po uplynutí stanovenej lehoty nebude otvorená, označí sa ako NESKORO 

PODANÉ. Verejný obstarávateľ takúto zásielku nevráti adresátovi. 

 

15. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk vykoná verejný obstarávateľ dňa 16. decembra 2019 o 13.30 hod. 

na adrese : “PENZIÓN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Československej 

armády 1870, 955 01 Topoľčany. 

 

16. Kritérium na hodnotenie 

a) Najnižšia cena celkom za požadovaný predmet obstarávania v € s DPH pri splnení 

všetkých verejným obstarávateľom stanovených podmienok. 

b) Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. Ponuková cena musí byť 

uvedená ako konečná, ktorá zahŕňa všetky náklady na uskutočnenie predmetu 

zákazky. V uvedenej cene sú zahrnuté všetky náklady uchádzača na plnenie 

predmetu alebo v súvislosti s plnením predmetu, vrátane organizačných nákladov 

dodávateľa. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

v ponuke celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní. 
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c) Od verejného obstarávateľa nebudú požadované žiadne iné náklady, ktoré neboli 

započítané do konečnej ceny predmetu zákazky. 

d) Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým 

bude uzatvorený zmluvný vzťah. 

e) Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, bude oznámený výsledok vyhodnotenia 

e-mailom alebo poštou. Uchádzač, ktorý neuspel, nemá nárok na náhradu nákladov, 

ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

17. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu “PENZIÓN”, 

Zariadenie sociálnych služieb. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, 

splatnosť vystavených faktúr je 30 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku. 

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ 

opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky ak 

- nebola predložená žiadna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená, 

- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného 

obstarávateľa. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť množstvo tovaru pri jednotlivých 

položkách pri zachovaní celkovej ceny zákazky. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať si od dodávateľa počas lehoty 

plnenia zákazky kompletné množstvo tovaru v rozsahu Prílohy č. 1 Výzvy. 

 

 

     V Topoľčanoch, 11. novembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Ondrej Božik 

                                                                                                               riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia cenovej ponuky 

 


