
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
(zákazka na dodanie potravín, v rámci postupu verejného obstarávania zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 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 dospelých v Hornom Bare 

Zastúpený :   Mgr. Béla Fenes, riaditeľ 

IČO :    00596493 

Sídlo organizácie :  930 33 Horný Bar č. 226 

Tel.:    031 5597292 

E-mail :   dss.hornybar@zupa-tt.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Némethová Alžbeta 

Tel:    031 5597292 

Web:    www.dsshornybar.sk 

    

2. Predmet obstarávania 

 

Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov rôznych druhov a syrových výrobkov pre kuchyňu 

Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare   

 

Kód CPV :   15511000-3 Mlieko 

    15500000-8  Mliečne výrobky rôznych druhov 

   15540000-5   Syrové výrobky 

 

3.  Opis predmetu obstarávania 

Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov rôznych druhov a syrových výrobkov pre kuchyňu 

Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare na rok 2021 podľa 

predpokladaného (nezáväzného) množstva, ktorá je uvedená v prílohe tejto výzvy. Predmet 

obstarávania obsahuje aj prepravu, rozvoz  tovaru na kuchyňu  podľa potreby obstarávateľa.  

 

4. Miesto a termín dodania 

Kuchyňa Domova sociálnych služieb pre dospelých  v Hornom Bare. 

Termín dodania bude stanovený v zmluve o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov. 

 

5. Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, uvedenej v prílohe tejto výzvy.  

 

6. Poskytovanie podkladov 

Na adrese verejného obstarávateľa, na základe  žiadosti uchádzača 

 
7. Predpokladaná cena zákazky:  26000,- € bez DPH 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 11.12.2020 do 08:30 hod. hod. na adresu uvedenú v bode. 9 v zalepenej obálke s heslom: 

„NEOTVÁRAŤ -  Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov rôznych druhov a syrových 

výrobkov pre  DSS v Hornom Bare na rok 2020“  

 

 

mailto:dss.hornybar@zupa-tt.sk
http://www.dsshornybar.sk/


9. Otváranie obálok s ponukami 

Dňa 11.12.2020 od 10.00 hod. na adrese: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom 

Bare, 930 33 Horný Bar 226,   

-  miestnosť č. 20d  na prízemí 

 

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu DSS pre dospelých 

v Hornom Bare, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť vystavených  

faktúr je 30 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

11. Podmienky účasti uchádzačov 

  a)   návrh na plnenie stanoveného kritéria / na samostatnom liste/ 

b)  doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného, živnostenského registra originál alebo 

úradne osvedčená kópia), ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodanie predmetu 

zákazky 

c) čestné prehlásenie o dodávke tovaru 3 x do týždňa v čase od 07-13 hod počas trvania 

zmluvy 
d)   čestné prehlásenie o platnosti cien  počas trvania zmluvy (možnosť zmeny ceny nie je prípustné).   

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

Najnižšia celková cena za celý predmet obstarávania. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním 

výšky navrhnutých celkových cien uvedených  v jednotlivých ponukách uchádzačov. 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu za poskytnutie predmetu 

zákazky bez DPH a s DPH. 

. 

 

13.  Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné požiadavky 

uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného 

a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo 

ekvivalentné. 

 

 

V Hornom Bare, dňa 30.11.2020 

 

 

                         Mgr. Béla Fenes 

                                          riaditeľ  

 

 

Príloha: 1 ks 

 


