
Výzva na predkladanie ponúk
na opakované dodávky 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:                 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Sídlo organizácie: Tylova 21, 831 04 Bratislava                  
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová                      
IČO:           30843251
DIČ: 2020872601                                
Kontaktná osoba:   Monika Matúšová   
Tel: 02/444 58 729       
E-mail: matusova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk

1. Typ zmluvy 
§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Predmet obstarávania:
Predmetom obstarávania je:  ovocné pyré
Štatistická klasifikácia produkcie: kód CPV
Hlavný predmet obstarávania: 15332270- 7 ovocné pyré – vysoký podiel ovocia  min.95%, bez chemickej  

 konzervácie a umelých farbív
       

3. Opis predmetu obstarávania:  
Predmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny do stravovacej prevádzky
DSS pre deti a dospelých Integra, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru na mieste jeho 
umiestnenia. 
Množstvá predmetu zákazky sú predpokladané množstvá za obdobie 12 mesiacov odo dňa vyhodnotenia 
ponúk všetkých záujemcov a označenia úspešného uchádzača, najskôr však od 01.03.2015. Dodávka tovaru
sa bude realizovať najneskôr do 48 hodín od objednania tovaru v pracovných dňoch v čase od 07.00 
najneskôr do 14.00 hodiny. Dodávky sa budú realizovať spravidla v 2 týždňových intervaloch.
Komodity sú uvedené v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Tylova 21, 831 04 Bratislava
Termín dodania: bude stanovený v kúpnej zmluve alebo dohodou podľa potreby DSS Integra

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Do 500,- € bez DPH 

6. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 27. 02. 2015 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 7.
v zalepenej obálke s heslom: „Ovocné pyré“– NEOTVÁRAŤ“

7. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 27. 02. 2015 o 14,00 hod. na  adrese:      Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA,

 Tylova 21, 831 04 Bratislava
  kancelária p. riaditeľky

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu DSS pre deti   a dospelých Integra,
verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 14  dní od doručenia faktúry
objednávateľovi. 
Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
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9. Podmienky účasti uchádzačov a obsah ponuky:

V ponuke uchádzač predloží:
- návrh ceny za realizáciu predmetu zákazky podľa prílohy č.1 tejto výzvy min. v štruktúre:

maximálne cena/y za mernú/é jednotku/y bez DPH, cena za položku/y bez DPH, cena celkom bez
DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena celkom s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.

- doklad, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania (výpis z
obchodného registra, výpis zo živnostenského registre resp. potvrdenie o zapísaní do Zoznamu
podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ).

Ponuka musí byť v slovenskom jazyku.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

a) termín dodania od objednávky
b) najnižšia cena ponuky na celý predmet obstarávania s dopravou
c) servisné podmienky
d) dodávka do zariadenia
e) fakturácia na mesačnej báze

11. Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky. 

12. Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky aj v prípade, že úspešná
ponuka presiahne finančný limit pre zákazku podľa § 9. ods. 9 zákona a podľa bodu 5 tejto výzvy, ako aj
z dôvodu neprijatia ani jednej ponuky, nepredloženia žiadnej ponuky a pod. a vyhlásiť nový postup
zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho
zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť
svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ  uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil na druhom  hodnotenom mieste v tejto súťaži. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať
finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného
cenového rozpätia.
S úspešným uchádzačom bude podpísaná dodavateľsko-odberateľká zmluva.
Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť zmluvu.

V Bratislave,    16. 02. 2015
                                                                     

     PaedDr. Renáta Balážová
riaditeľka
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Návrh na plnenie kritérií
              

Verejný obstarávateľ:

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava

Príloha č.1- Krycí list – predmet zákazky

CPV 15332270-7 ovocne pyré- vysoký podiel ovocia min.95% , bez chemickej konzervácie 
a umelých farbív

              Obchodné meno a sídlo uchádzača:
 

Návrh na plnenie kritérií:

kód Tovar
Predpokladané

množstvo 
Merná

jednotka

Max. cena
bez DPH za

mernú
jednotku

Max.cena bez
DPH za

predpokl.množ.
 

15332270-7
Ovocné pyre- vysoký podiel 
ovocia 120g 650 ks

  
  

Max. cena celkom bez DPH v €   
DPH 20%  v €     
Max. cena celkom s DPH  v €   

V...................................... dňa...................

                                                                 .........................................................................
                                                         podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka
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