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Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov: Domov MÁRIE 
Sídlo: Špitálska 3, 969 01Banská Štiavnica 
IČO:   00647926 
Zastúpený: Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka zariadenia 
Tel. číslo: 045/6921366 
Zodpovedná osoba za zmluvné veci: Ing. Andrea Lambertová 
Tel. číslo: 045/6921366 
E-mail:  riaditel@domovmarie.sk   
 
1. Názov predmetu zákazky.  

Dodávka chlieb a pekárenských výrobkov na rok 2019-2020 
       CPV kód: 15821000-9 opekané chlebové výrobky a pečivo, 15821110-3 opekaný chlieb, 

15812100-4 pečivo  
2. Druh zákazky. 
       Predmetom zákazky je dodanie: Tovar, služba 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky. 

Domov MÁRIE, Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica 
Domov MÁRIE, Strieborná 15, 969 01 Banská Štiavnica 

 
4. Termín dodania predmetu zákazky.  

Od 01.10.2021  
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky. 

5.800,- EUR bez DPH 
 
6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia( ďalej len komunikácia“)  
medzi verejným obstarávateľom a  uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom jazyku. 
Ak je súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyka, predkladá sa spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka t.j. slovenského jazyka.  

 
7. Variantné riešenie:  
            Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  
 
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke. 

Cenu je potrebné uviesť v EUR bez DPH, DPH, v EUR s DPH. Cena sa zaokrúhľuje 
maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (t.j. vrátane dopravy).  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú (konečnú ) zmluvnú cenu. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní, uvedie v ponuke. Ak sa v priebehu 
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zmluvného vzťahu stane uchádzač platcom DPH, zmluvná cena sa nezvýši. V prípade, že 
v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, 
dotknuté časti budú príslušne opravené. 
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách.  
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Právo fakturovať vznikne dodávateľovi 
uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný predmet zákazky 
verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové 
platby na realizáciu plnenia predmetu zákazky.  
 
 

9. Stručný opis predmetu zákazky. 
       Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v prílohe č.1. 
 
10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Verejný obstarávateľ požaduje za predloženie 
ponuky na celý predmet zákazky.  

 
11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia. 

Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 odst. 1 písm. e) a f) ZVO. 
Doklad podľa §32 odst.2 písme. e) o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu uchádzač nepredkladá.  
Uchádzač predloží v súlade s § 32 ods.1 písm. f) ZVO čestné vyhlásenie, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
 

12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

       Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v prílohe č.1. 
 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

Jediným kritériom  hodnotenia ponúk je najnižšia cena za tovar, službu podľa výzvy a 
rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 

posudzovaná cena celkom. 
 

 
14. Obchodné podmienky.                                                                                      

Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy 
predmet zákazky je financovaný z vlastných príjmov organizácie na základe rozpočtu 
zriaďovateľom.  
 

15. Obsah a náležitosti ponuky 
 Ponuka uchádzača bude obsahovať:  

- Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo 
podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu 
meno a priezvisko, obchodné meno, alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto 
podnikania a identifikačné číslo ak bolo pridelené.  

 - titulný list, v ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny            
kontakt a emailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ s 
uchádzačom komunikovať, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže 

- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 12 tejto výzvy – príloha 
č.3 tejto výzvy  

- vyplnený návrh na plnenie kritérií (špecifikácia predmetu zákazky) – cenovú tabuľku, ktorý 
tvorí prílohu č.1 tejto výzvy  
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- doplnený návrh zmluvy na predmet zákazky v požadovanej štruktúre, ktorý tvorí prílohu č. 
2 tejto výzvy 

- návrh na plnenie kritérií – príloha č. 4  
 
16. Spôsob predloženia ponuky. 

Uchádzač predloží ponuku osobne na sekretariáte verejného obstarávateľa, 
prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa 
(uvedenú v bode 1 – Identifikácia verejného obstarávateľa), alebo e-mailom na verejného 
obstarávateľa riaditel@domovmarie.sk  (uvedenú v bode 1 – Identifikácia verejného 
obstarávateľa). V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 
je rozhodujúci deň doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Stránkové hodiny na 
sekretariáte verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovných dňoch od   
08:00 hod. do 13:00 hod. 
 

17. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk. 
Ponuky musia byť doručené najneskôr do 29.09.-2021 do 12:00 hod. 

 
18. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk a určení úspešného uchádzača  
oboznámi  všetkých uchádzačov emailom najneskôr do 5 dní o výsledku VO. Výsledkom 
verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy/vyhotovenie objednávky.  
 

19. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu 
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký 
predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného 
obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulérne alebo inak neprijateľné. Verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese 
overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného 
obstarávania. 

       Verejný obstarávateľ môže požiadať o vysvetlenie ponuky. 
       Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí 

o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri 
zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady spojené s prípravou 
predloženej ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 
V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmet zákazky výrobok 
od konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ alebo odkazuje 
na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 
42 ods.3 ZVO oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.  
Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na 
ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). 
V prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky 
výrobok od konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ alebo 
odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti 
ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v bode 3 tejto výzvy 
(viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. Júla 2018).  
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Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenia), z ktorého 
prijatím/plnením by boli spojené ďalšie neprimerané náklady na strane verejného 
obstarávateľa.  
 

 
20. Prílohy. 

Príloha č. 1 – podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2 -  návrh kúpnej zmluvy 
Príloha č. 3 – čestné vyhlásenie  
Príloha č. 4 – návrh na plnenie kritérií  


