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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1 Názov verejného obstarávateľa: Mesto Piešťany
Sídlo verejného obstarávateľa:
Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
IČO:
00612031
DIČ:
2020537893
Zastúpený:
Ing. Remo Cicutto, primátor
Telefón:
033/7765301
Fax:
033/7765444
Meno a funkcie zodpovedných osôb verejného obstarávateľa na styk s uchádzačmi:
Veci týkajúce sa verejného obstarávania:
Ing. Peter Bittara - tel. č. 033/7765416, peter.bittara@piestany.sk
2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov zákazky: Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka potravín podľa požiadaviek kupujúceho dovozom priamo
do zariadení sociálnych služieb (Jedáleň pre dôchodcov Staničná č.22 Piešťany, Vila
Juliaanna Štefánikova č.125 Piešťany, Mestské jasle Javorova č. 27 Piešťany a Zariadenie
opatrovateľskej služby Kalinčiakova č.12 Piešťany) na obdobie 48 mesiacov od dátumu
platnosti a účinnosti rámcovej dohody.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky
týchto súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
hlavný slovník: 15000000-8 Potraviny,nápoje,tabak a príbuzné produkty
15110000-2 Mäso
15300000-1 Ovocie,zelenina a súvisiace výrobky
15500000-3 Mliečne výrobky
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
15900000-7 Nápoje,tak a príbuzné produkty.
2.2

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky.
2.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť, resp. zvýšiť požadovanú dodávku
potravín na obdobie platnosti rámcovej dohody podľa skutočných potrieb. Požadované
množstvá dodávky potravín na ďalšie obdobie budú upresňované na základe potrieb
v závislosti na vyčlenení rozpočtových prostriedkov.
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3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
požadovaný predmet zákazky.
Na predmet zákazky predloží uchádzač návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk a požadované osobitné dokumenty podľa časti súťažných podkladov B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B1. Opis predmetu zákazky.

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: odberné miesta v pôsobnosti Mesta PiešťanyJedáleň pre dôchodcov Staničná č.22 Piešťany, Vila Juliaanna Štefánikova č.125 Piešťany, Mestské
jasle Javorova č. 27 Piešťany a Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova č.12 Piešťany.
6

6.1

6.2

7
7.1
7.2

7.3
8
8.1
8.2

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA

USKUTOČNENIA

Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní.Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejnej súťaže uzatvorí na celý
predmet zákazky rámcovú dohodu na obdobie 48 mesiacov.
a) Dodávky tovarov predmetu zákazky budú uskutočňované počas platnosti a účinnosti
rámcovej dohody na základe objednávok uzatvaraných za podmienok rámcovej dohody.
Sortiment, množstvá a miesta dodania tovarov predmetu zákazky budú uvádzané
v jednotlivých objednávkách podľa potrieb a požiadaviek vedúcich jednotlivých sociálnych
zariadení mesta Piešťany.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky tvorí časť B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob
určenia ceny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov Mesta Piešťany.
Dodávateľ (uchádzač) vystaví pre Odberateľa (verejného obstarávateľa) mesačne predmetnú
faktúru samostatne za každé odberné miesta - Jedáleň pre dôchodcov Staničná č.22 Piešťany,
Vila Juliaanna Štefánikova č.125 Piešťany, Mestské jasle Javorova č. 27 Piešťany
a Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova č.12 Piešťany k poslednému dňu
predmetného mesiaca na základe príslušných dodacích listov.
Lehota splatnosti faktúr je
21 dní
od ich doručenia odberateľovi (verejnému
obstarávateľovi).
DRUH ZÁKAZKY
Zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom na základe verejného obstarávania na
celý predmet zákazky rámcovú dohodu na 48 mesiacov na základe výsledku nadlimitnej
zákazky obstarávanej postupom verejnou súťažou podľa predmetu zákazky v súlade
ustanovením §11 a §64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a § 269 ods.2 zákona
č.513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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8.3

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky
tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
vrátane časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
8.4 Predpokladaná hodnota zákazky je 550 000,00 EUR s DPH
9
9.1

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30. 06. 2014.
9.2 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona
o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, oznámi sa
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
9.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, resp.
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI
10.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v
ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
10.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty,
elektronicky, ich kombináciou alebo doručením osobne.
10.3 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich
pravosť (podaných a doručených elektronicky ), záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj
v písomnej forme poštou na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1
týchto súťažných podkladov, alebo osobne na kontaktnú adresu podľa bodu 1.1 tejto časti
súťažných podkladov, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov elektronicky,
pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom,
ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť a obsahom údajov
vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme podľa bodu 10.3,
rozhodujúca je písomná forma.
10.5 Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu komunikácia prebieha prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie
bezodkladne oznamuje všetkým uchádzačom.

11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 V prípade potreby vysvetlenia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 10 požiadať písomne o ich vysvetlenie na
adrese: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať
požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená
na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1.
11.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ
preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady,
najneskôr do piatich pracovných dní pred ulynutým lehoty na predkladanie ponúk, za
predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred najneskôr však šesť
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
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11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
12 OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná
Časť III.
Príprava ponuky
13 VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení,
prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie
v slovenskom jazyku ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto
dokladov do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Ponuka musí
byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí
byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky a pod., ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný. Uchádzač cenovú ponuku predkladanú podľa bodu 17.2.4. okrem listinnej podoby
predloží aj elektronicky na elektronickom nosiči (CD,DVD) vo formáte pdf., pričom na
týchto nosičoch je potrebné vyčierniť osobné údaje aby nedošlo k porušeniu § 8 ods. 2 zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky ostatné údaje uvedené na nosiči budú
považované podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov za súhlas
dotknutej osoby. Uchádzačom sa odporúča vyhotoviť zoznam všetkých predložených
potvrdení, dokladov a iných dokumentov tvoriacich obsah ponuky a pevne zviazať tak, aby
tvorili jeden alebo viac celkov. (napr.: knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača
alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).
14 JAZYK PONUKY
14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
15 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená
v eurách.
15.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
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15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:
15.3.1 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
15.3.2 % sadzba DPH
15.3.3 výška DPH v EUR,
15.3.4 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
16 ZÁBEZPEKA PONUKY
16.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške: 5 000,- EUR
16.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky
16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
16.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
16.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky
16.4.1 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou
alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
16.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
16.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného
obstarávateľa podľa bodu 16.7,
16.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu
16.2,
16.4.1.2.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 21 dní po doručení výzvy
verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu
16.4.2.1,
16.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká
doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi,
16.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
9.1, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2, pokiaľ verejný
obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi
takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,
16.4.1.2.6 banková záruka zanikne
16.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie
v prospech verejného obstarávateľa,
16.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného
obstarávateľa,
16.4.1.2.6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny,
alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti
bankovej záruky.
16.4.1.3 Záručná listina podľa bodov 16.4.1.2, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí
verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré
verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí
byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá
pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou
bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená
úradným prekladom do slovenského jazyka.
Súťažné podklady-Potraviny

február 2014

7/55

VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16.4.1.4

Ak záručná listina podľa bodu 16.4.1.3 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač
z verejného obstarávania vylúčený.
16.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.4.1.5.1 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný
obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku
proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní.
16.4.1.5.2 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti
postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní .
16.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.1.6.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola
vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky
z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
16.4.2
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
16.4.2.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.2 musia byť zložené na účet
verejného obstarávateľa vedený v DEXIA BANKE SLOVENSKO, a.s. číslo účtu
5204374023/5600 s uvedením variabilného symbolu číslo: 8492014.
16.4.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
16.4.2.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa
bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.
16.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov
na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9.2.
16.4.2.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.4.2.5.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní do 7 dní, ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania
a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa
§ 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
16.4.2.5.2 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní do 7 dní, ak vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk
a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa
§ 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
16.4.2.5.3 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky
uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi banka.
16.4.2.5.4 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
16.4.2.5.5 Zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa
uzavretia rámcovej dohody.
16.4.2.5.6 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky
uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi banka.
16.5 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode
16.4.
16.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 zábezpeka ponúk naďalej
zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk.
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16.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky v lehote viazanosti ponúk a v prípadoch podľa § 32 ods. 11 nepredloží doklady v čase
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované
alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na
posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej
alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech alebo neposkytne
súčinnosť podľa § 45 ods.9.
16.8 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti
zábezpeku uchádzačovi vo výške podľa bodu 16.2 s príslušným úrokom, ktorý poskytla
verejnému obstarávateľovi banka.
17 OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dve samostatné časti:
17.1. 1. časť s označením „Ostatné“ označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej verejnej
súťaže
17.1.1 titulný – obsahový list časti „Ostatné“, v ktorom bude uvedený menný zoznam
všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu nadlimitnej zákazky a
presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail,
17.1.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných
podkladoch a vo všetkých dokumentoch, ktorými verejný obstarávateľ vysvetľoval
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a dopĺňal informácie v týchto súťažných
podkladoch. Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej
osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať
v mene uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba
preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou),
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
17.1.3 čestné vyhlásenia alebo potvrdenia, doklady a dokumenty prostredníctvom
ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži,
požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a
dokumenty podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
17.1.4 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať (oprávnená
osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou úradne
osvedčenou plnou mocou) v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia,
že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia
skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu podľa bodu 19 tejto časti súťažných
podkladov,
17.1.5 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny,
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp.
osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená
osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloženou úradne
osvedčenou plnou mocou),
17.1.6 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke s podpisom uchádzača, (t. j. u fyzickej osoby podnikateľom,
u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať za uchádzača) alebo
osobou oprávnenou konať v danej veci za uchádzača ( oprávnená osoba preukazuje
svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
Súťažné podklady-Potraviny
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17.1.7 doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 16,
17.2.

2. časť s označením „Kritériá“ označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej
verejnej súťaže
17.2.1 titulný – obsahový list časti „Kritéria“, v ktorom bude uvedený menný zoznam
všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu nadlimitnej zákazky a
presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail,
Dokument s doplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk, v zmysle častí súťažných podkladov A.3. Kritériá na hodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia a B.2. Spôsob určenia ceny.,
17.2.2 návrh rámcovej dohody so znením obchodných podmienok dodania predmetu
zákazky podľa časti súťažných podkladov B.3.Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky a B.1. Opis predmetu zákazky. Návrh rámcovej dohody musí byť
podpísaný uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby
štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene uchádzača) alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie
konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), v prípade skupiny dodávateľov
musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny,
17.2.3 cenovú ponuku na predmet zákazky s doplnenými návrhmi na plnenie kritéria
určeného na hodnotenie ponúk vo vzťahu k predmetu zákazky vrátane svojich
identifikačných údajov podľa vzoru uvedeného v časti súťažných podkladov
A.3.Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a bodu B.2. Spôsob
určenia ceny. Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby
podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene
uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba
preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou),
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
17.2.4 z dôvodu vylúčenia akejkoľvek pochybnosti o rozsahu predloženej ponuky je
vhodné, aby každá samostatná časť ponuky bola zviazaná v celku bez možnosti
svojvoľnej výmeny jednotlivých častí a listy samostatných častí ponuky vrátane
príloh boli očíslované vzostupne od strany 1 po poslednú stranu, arabskými číslicami
bez kombinácie s abecednými znakmi.

18 NÁKLADY NA PONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.
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Časť IV.
Predkladanie ponuky
19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
19.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku predmetnej verejnej súťaže. Uchádzač
nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana
alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.
19.2 Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich
voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov na dodanie predmetu
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu
stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 právnu formu s právnou subjektivitou
podľa Obchodného zákonníka.
19.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá je predložená v rozpore s bodom 19.1 .
20 PREDLOŽENIE PONUKY
20.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
podľa bodu 22.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
20.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.1, verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
20.3 Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky v jednom origináli ponuky pre každú
samostatnú časť ponuky označenú ako časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ na elektronickom
nosiči napr. CD, DVD pričom na týchto nosičoch je potrebné vyčierniť osobné údaje aby
nedošlo k porušeniu § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky
ostatné údaje uvedené na nosiči budú považované podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov za súhlas dotknutej osoby.
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá" označiť
príslušnú obálku i názvom príslušnej verejnej súťaže a osobitne oddelenú a uzavretú
ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné" označiť príslušnú obálku i názvom
príslušnej verejnej súťaže
20.4 Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými
prostriedkami v súlade s § 39, ods.3 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby bola zabezpečená
neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.
21
OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
21.1 Uchádzač vloží ponuku do obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený
požadovanými údajmi podľa bodu 21.2. Uchádzač predloží ponuku v nepriehľadnom obale.
Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Obal
ponuky musí obsahovať časť „Ostatné- označiť príslušnú obálku i názvom príslušnej
verejnej súťaže“ uzavretú v samostatnom nepriehľadnom obale a časť „Kritériá- označiť
príslušnú obálku i názvom príslušnej verejnej súťaže“ uzavretú v samostatnom
nepriehľadnom obale. Obe časti budú zabezpečené proti nežiadúcemu otvoreniu a označené
mimo vlastných názvov „Ostatné“ a „Kritéria“ aj údajmi podľa bodu 21.2.
21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
Súťažné podklady-Potraviny
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21.2.1 adresa uvedená v bode 22.1,
21.2.2 adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2.3 označenie „verejná súťaž – neotvárať“,
označenie heslom verejnej súťaže: „ Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb
mesta Piešťany“.
22 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Pri osobnom doručení na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany
V pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.
v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.
v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.
Pri doručení poštou na adresu:
Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie 3.4.2014 do 14:00 hod.
22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
22.2, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
23.2 Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24
24.1
24.2
24.3

OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 7.4.2014 o 13:00 hod.
na adrese: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, Otváranie ponúk
bude v súlade § 43 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní
neverejné t.j. bez účasti
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk „časti
„Kritériá“ sa uskutoční v čase podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na adrese:
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 60.

25 PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17, splnenie a predloženie podkladov
vyplývajúcich z častí A2,B2 a B3,
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
Súťažné podklady-Potraviny
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25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého
bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V prípade, keď z predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa
časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukáže osobné
postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť nie je možné posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo
požadované doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania
žiadosti, ak verejný obstarávateľ použije s uchádzačom elektronickú formu komunikácie.
Komisia pri posudzovaní vysvetlenia ponuky a predložených dôkazov poskytnutých
uchádzačom postupuje v súlade s § 42 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
25.3 Verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania uchádzača ak:
25.3.1 nesplnil podmienky účasti,
25.3.2 predložil neplatné doklady,
25.3.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 25.3 vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote alebo
25.3.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
25.4 Neplatnými dokladmi sú doklady,
25.4.1 ktorým uplynula lehota platnosti,
25.4.2 ktoré sú neúplné, alebo
25.4.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
25.5 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov
25.1, 25.2, 25.3 a 25.4 bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť
podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
25.6 Verejný obstarávateľ bude považovať za neprijateľnú ponuku takú ponuku, ktorá bude
v rozpore so zákonom a bude obsahovať zjavne nevýhodné podmienky. Pod zjavne
nevýhodnými podmienkami sa rozumie ak celková hodnota ponuky presiahne predpokladanú
hodnotu zákazky.
26 OPRAVA CHÝB
26.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma
uvedená slovom,
26.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude
jednotková cena,
26.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude
odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
26.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu
na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk, v primeranej lehote určenej
komisiou.
26.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
26.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo
26.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 26.2
v primeranej lehote určenej komisiou.
Súťažné podklady-Potraviny
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26.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
27 VYSVETLENIE PONÚK
27.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť
vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka
zvýhodnila.
27.2 Ak sa pri vyhodnocovaní ponúk objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam,
komisia písomne požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre
jej cenu podstatné a môžu sa týkať najmä podrobností podľa § 42 ods. 3 písm. a) až e) zákona
o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
27.3 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré bude vychádzať z
predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia
pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení,
ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
27.4 Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak:
27.4.1 nezašle písomné odôvodnenie podľa bodu 27.2 v určenej lehote,
27.4.2 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo,
27.4.3 predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.1 alebo bodu 27.2
27.4.4 uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci a nie je schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade
s príslušným právnym predpisom.
27.5 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a
lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní.

28 HODNOTENIE PONÚK
28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 25.1 a 25.2 a
neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie
ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a
spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob
ich uplatnenia formou elektronickej aukcie.
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu
vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so
zákonom
o verejnom
obstarávaní
a inými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
Súťažné podklady-Potraviny
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29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
30
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
30.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať verejnému obstarávateľovi
žiadosť o nápravu.
30.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 30.1 podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže
v prípade jej zamietnutia podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti
postupu verejného obstarávateľa.
Časť VII.
Prijatie ponuky
31
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 28, bude zaslaný
výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s ustanovením § 44 zákona o verejnom obstarávaní..
31.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma.
31.3 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich
ponuky. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť
podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

32 UZAVRETIE ZMLUVY
32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude podľa § 45 zákona
o verejnom obstarávaní uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
9.1.
32.2 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona
o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
33 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU
33.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
33.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
33.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
33.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v súťažných
podkladoch,
33.1.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
33.2 V prípade ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí
o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
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33
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
33.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je
v nasledovných dňoch:
v pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.
v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.
v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.,
kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
33.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
Dôležité upozornenie!
Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov
a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 po x),
požadované doklady a dokumenty odporúčame zoradiť v takom poradí, ako je uvedené
v súťažných podkladoch („Obsah ponuky“ – bod 17) a ponuku pevne zviazať.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI
1.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, ekonomického a finančného
postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti:

1.1

Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením
dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za tretsný čin terorizmu a niektorých účasti na
terorizme, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – uchádzač
preukazuje splnenie podmienok výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.1.2 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace,
1.1.3 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje splnenie podmienok potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
nie starším ako tri mesiace,
1.1.4 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje splnenie podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie
starším ako tri mesiace,
1.1.5 je oprávnený dodávať tovar - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom
o oprávnení dodávať tovar (aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra – predkladá fyzická osoba podnikateľ, alebo aktuálny výpis
z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri
alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov).
1.1.6 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z dokladov uvedených v ods. 1.1.1 – 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.1.7 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
1.1.8 uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením Úradu
pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o
verejnom obstarávaní.
1.1.9 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
a čestným vyhlásením, že nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
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2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1.2 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia podľa zákona §27 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a
ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu. Uchádzač
predkladá originálne doklady alebo ich úradne overené kópie.
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:
1.2.1. Pozitívne vyjadrenie/vyjadrenia tej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky/bánk, v ktorej je uchádzač klientom a má otvorený/vedený účet, o schopnosti uchádzača
plniť si finančné záväzky. Doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania
ponúk.
1.2.2. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby,
v tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou a touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa
§ 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytnuté.
1.2.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje
finančné a ekonomické postavenie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa
neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý ma problémy s plnením svojich záväzkov napr. pre
dlhy voči veriteľom.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi
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úspešný uchádzač najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie uvedených
dokladov a to spôsobom podľa bodu 21 týchto súťažných podkladov.
1.3

Technická alebo odborná spôsobilosť-Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §28 zákona o verejnom obstarávaní:

1.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje
zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (nákup potravín) za
predchádzajúce tri roky ( rok 2011, 2012, 2013 ) s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí
tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
K zoznamu uchádzač priloží minimálne 3 referenčné listy, originál, alebo úradne overenú
kópiu s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a
obchodného mena dodávateľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy,
celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez DPH, lehoty dodania, miestom dodania,
vyjadrením objednávateľa, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, telefónne číslo
u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
1.3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže technickú
spôsobilosť predložením originálu alebo overenej kópie nasledovných dokladov:
1.3.2.1 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti.
1.3.2.2 V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov môže
využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb
podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3.2.3 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní, uchádzač predloží zoznam dodávok (nákupu) potravín resp.
výrobkov s podobným zložením a účelom využitia za predchádzajúce tri roky 2011, 2012
a 2013 (spolu) celkom vo výške 140 000 EUR.
.
A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
A.3.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Komisia na
vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 Podmienky
účasti týchto súťažných podkladov. Podľa spôsobu definovania podmienok tieto
vyhodnocuje komisia na vyhodnotenie ponúk spôsobom áno – nie, ktorými sa majú posúdiť
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širšie súvislosti uchádzača, záruky na kvalitu budúceho dodania tovaru a pod. O výsledku
hodnotenia splnenia podmienok účasti komisiou na vyhodnotenie ponúk, verejný
obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov, ktorí boli vylúčení aj s
uvedením dôvodu vylúčenia a a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa
§ 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
A.3.2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú podmienky účasti uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 týchto súťažných podkladov, bude zaslaná
výzva na účasť v on-line výberovom konaní (v elektronickej aukcii) v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 43 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzačov v elektronickej aukcie uvádzať ceny v EUR bez DPH.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk :
najnižšia cena
( vyhodnocovaná cena bude cena s DPH na dodanie tovaru za celý predmet zákazky, t. j.
súčet všetkých položiek (po prepočte s množstevným koeficientom), ktoré uchádzač zadal)
Elektronická aukcia:
PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE

Elektronická aukcia - je podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní opakujúci
sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených
smerom nadol po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia (ďalej len „eaukcia“) nie je samostatný postup, ale súčasťou postupu zadávania zákazky, konkrétne
vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré
sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
E-aukcia sa nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť
v elektronickej aukcii. (§ 43, ods. 9).
Podmienky a špecifikácia technického pripojenia
- Počítač s operačným systémom Windows (XP, Vista, 7), Linux
- MS Intenet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
- Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie so serverom.
- Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom
- V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina"
- Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzie pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov
a ponúk.
Výzva na predloženie ponuky do elektronickej aukcie - bude uchádzačom, ktorí neboli
vylúčení, zaslaná e-mailom na adresu, ktorú uviedli vo svojej ponuke. Táto výzva bude
obsahovať procedurálne informácie ohľadom priebehu e-aukcie v súlade s § 43 ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní vrátane dátumov a časov začatia, ukončenia a spôsobu ukončenia
elektronickej aukcie.
V termíne na ukončenia prijímania ponúk, ktorý bude stanovený vo výzve je povinnosťou
uchádzača zadať vstupné hodnoty svojej ponuky, ktoré sú zhodné s tými, ktoré zaslal
verejnému obstarávateľovi v písomnej ponuke.
V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotkových cien
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v ľubovoľnom počte krokov, a to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne jednotkové ceny. Nová
ponuka ceny pre jednotlivú položku nemôže byť zhodná s aktuálnou najlepšou ponukou.
Najmenší krok zníženia ceny položky môže byť 1 %, maximálny krok zníženia ceny položky
môže byť 50%.
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť
cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v písomnej ponuke uchádzača.
V priebehu elektronickej aukcie bude každý účastník informovaný, na ktorom mieste sa
aktuálne nachádza a bude mu zobrazená najnižšia jednotková cena v jednotlivých položkách.
Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie.
V prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity
k internetu, alebo inej objektívne príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní účastníka
v aukcii) účastník kontaktuje administrátora, ktorý rozhodne o ďalšom postupe a tento oznámi
všetkým účastníkom.

Predmetom on-line výberového konania bude celková cena s DPH za celý predmet zákazky (súčet
jednotlivých komodít s DPH vynásobený príslušnými množstevnými koeficientmi)
Pre predmet zákazky
kód položky
názov položky
UPOZORNENIE – ceny za celý
predmet zákazky (ks,kg,l) zadávajte
v EUR s DPH, zaokrúhlenú
na 4 desatinné miesta
001
Potraviny celkom

merná jednotka

Cena celkom

ks, kg, l

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom sa
stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk,
bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade
odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa
elektrickej energie nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi vytlačený protokol o účasti v elektronickej aukcii podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača, dopracuje prílohu č.1. s prepočítaním cien na základe výsledkov
predmetnej elektronickej aukcie, ktoré budú súčasťou rámcovej dohody.
.

Súťažné podklady-Potraviny

február 2014

21/55

VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
B.1.1 Predmetom zákazky je dodávka potravín podľa požiadaviek kupujúceho
dovozom priamo do zariadení sociálnych služieb (Jedáleň pre dôchodcov Staničná č.22
Piešťany, Vila Juliaanna Štefánikova č.125 Piešťany, Mestské jasle Javorova č. 27 Piešťany
a Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova č.12 Piešťany) na obdobie 48 mesiacov od
dátumu platnosti a účinnosti rámcovej dohody na základe objednávok spracovaných
jednotlivými zariadeniami. Dodávka potravín musí byť zabezpečovaná výhradne
z prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú na trh potraviny a produkty
ustanovené nariadením č. 853/2004 a schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31
od.2 nariadenia č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č.854/2004 a sú
registrované podľa zákona č.39 / 2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Tovary predmetu zákazky musia
spĺňať požiadavky Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.
811/1/2002-100. Balenie mäsa a iných potravín ktoré prichádzajú do priameho styku musia
byť expedované v obaloch, prepravkách ... tak aby pri jeho preprave nedošlo k znehodnoteniu
a aby bola zabezpečená preprava potravín v hygienicky bezchybnom stave. Dopravné
prostriedky na prepravu mäsa a iných potravín musia spĺňať požiadavky ustanovenia §11
zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.852/2004
z 29.4.2004 o hygiene potravín. Dopravné prostriedky používané na prepravu predmetu
zákazky sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby, aby chránili potraviny pred
kontamináciou a znehodnotením.

P.č.

Názov tovaru

Jednotka
množstva
(kg, ks,
l..)

A

B

C

Jedn.
cena
bez
DPH
D

Jedn.
cena
Výška s
DPH DPH
v
v
EUR EUR
E

F

Cena s DPH
za určený
počet jednotiek

Podmienky
dodaniapísomná,tlf
a mailová
forma

FxG

1.Ovocie, orechy CPV 032

1
2
3
4
5

Jablko červené 70 - 75
kal.
Jablko golden 70 - 75
kal.
Pomaranč 1. trieda
Mandarínka 1. trieda
Banán 1. trieda

Melón červený 1. trieda
7 Kiwi sypané 1. tr.
8 Citróny 1. tr.
9 Hrozno biele XL
10 Broskyne 1. trieda
6
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kg
kg
kg
kg
V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00
hod.(alebo
podľa dohody)

kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Orechy lúpané, čistené
11 1.trieda

2.Zelenina, strukovinyCPV 032
12 Cesnak 60 +
Cibuľa žltá 1. trieda 65+
13 kal.
Zemiaky žlté 1.trieda
15 Brokolica
16 Kapusta biela 1.trieda
14

kg

kg
kg
kg
kg
kg

Mrkva 1.trieda - praná
Petržlen 1.trieda
Zeler 1.trieda
Kel 1. trieda
Pór 1. trieda
Karfiol 1. trieda
Kaleráb 1.trieda

kg

Rajčiny voľné 1. trieda
25 Paprika PCR
26 Šalát hlávkový 1.tr.

kg

Uhorky šalátové 1.trieda
28 Hrach suchý 500 g
29 Fazuľa biela 500 g
30 Šošovica 500 g
3.Vajcia - CPV 031 veľkosť "M-L" ks

kg

17
18
19
20
21
22
23
24

27

31

kg
kg
kg
kg
kg
kg
V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

kg
kg

ks
ks
ks

Od objednávky do
24 hod

ks

4.Mäso + údeniny CPV 151
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bravčový bok
Bravčové karé
Bravčová krkovica
Bravčové plece
Bravčové stehno
Bravčová pečeň
Bravčový orez
Hovädzie zadné
Hovädzie predné

Súťažné podklady-Potraviny

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Od objednávky do
48 hod.

kg
kg
február 2014
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Klobása domáca
42 Párky bratislavské
43 Špekačky
44 Držky opracované
41

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

kg
kg
kg

Saláma malokarpatská
Saláma nitrianska
Saláma šunková
Salám herkules
Salám turista
Salám balatón
Slanina údená
Oškvarky

kg

Šunka bravčová dusená
Šunka kuracia dusená
Údená krkovica
Údený bok
Pečeňový syr
Paštéta 48g

kg

5. Spracované
a konzervované ryby CPV 152
Filé obaľované prsty 10
59 kusové
60

kg

Filé z pangasia 800 g

Filé z treskovitých rýb
61 120g
Filé z treskovitých rýb
62 150g

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
ks

ks
ks
ks
ks

63

Tuniak v rastl. oleji 185g

ks

64

Sardinky v oleji 160g

ks

Lístkové cesto hlboko
65 mrazené 400g

ks

Od objednávky do
48 hod.

6.Oleje a tuky - CPV
154
Olej repkový 1 l
67 Olej slnečnicový 10 l
66

68

Stužený tuk/Cera/ 250 g

Súťažné podklady-Potraviny

ks
ks

Od objednávky do
48 hod.

ks
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69

Rastlinný tuk /Hera/ 250
g

ks

70

Rastlinný tuk/Palmarín/
250g

ks

Rastlinný tuk/Perla/ 250
71 g
Rastlinný tuk /Flóra/ 400
72 g

ks
ks

73

Rast. tuk /Rama/ 250 g

ks

74

Maslo125 g, 82 % tuku

ks

75

Maslo 250 g 82 % tuku

ks

7. Mliečne výrobky CPV 155

76

Mlieko trvanlivé 1,5 %

ks

77

Mlieko trvanlivé 3,5 %

ks

78

Smotana trvanlivá 12 %
1l

ks

79

Smotana 33 % 250 ml.

ks

Smotana kyslá 200 g
80 16%
Kyslomliečny nápoj
81 /Acidko/ 250 g
Jogurt ovocný 145 g
82 smotanový
Syr tvrdý 45%,53% suš.
83 (eidam)
Syr tvrdý 45%tuku,57%
84 suš./em/
Tvaroh 23% suš. 250 g
85 tučný

ks
ks
ks
kg
kg
ks

Syr plátky 150g/ 8 ks tuk
86 25%

ks

Syr tavený
47%tuk,36%suš140 g

ks

87

Syr s modrou plesňou 1
kg
89 Bryndza 125 g
88

Súťažné podklady-Potraviny

V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

ks
ks
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8.Pekárensky tovar,
čerstvé pečivo
a cukrárske výrobky CPV 158
Chlieb konzumný 1200g
91 Pečivo tukové 50 g.

ks

Pečivo grahamové 60g
93 Sladké pečivo 70 g
Vianočka s hrozienkami
94 350 g

ks

90

92

Vianočka s kakaom 350
g
96 Veka krájaná 400 g
95

97

Knedľa parená 650 g
9.Nápoje - CPV 159

Malinovka 0,5 l perlivá
98 bez.um.sl
Minerálka 0,5 l perlivá
100 Džús 0,25 l ovocný
99

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks

101

Ovocný koncent./Sunquick/0,33 l

ks

102

Dojčenská voda Lucka
1,5 l

ks

Sirup 0,7 l lesná zmes
103 bez um.sl.
10.Mlynské výrobky CPV 156

104
105
106
107

Múka hladká špecial 00
extra
Múka hrubá
Múka polohrubá
Krupica hrubá

Detská krupica pšeničná
108 500 g
Ryža guľatozrnná 1 kg 1.
109 trieda
Ryža guľatozrnná 500 g
110 l. trieda
Súťažné podklady-Potraviny

V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

Od objednávky do
5 dní.

ks

kg
kg
kg
ks
ks
ks

Od objednávky do
5 dní.

ks
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111

Jačmenné krúpy malé
č.3 500 g

Ovsené vločky výberové
112 400 g
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Pudingový prášok 40 g
11.Rôzne potravinárske výrobky - CPV 158
Cukor kryštál 1 kg
Cukor práškový 1 kg
Cukor vanilkový 20 g
Soľ 1 kg
Med kvetový 250 g
Med porciovaný 20 g
Bujón slepačí 1 kg
Vegeta 1 kg
Polievkové korenie 1 l
Paprika mletá 100 g
Paprika mletá 25 g
Korenie mleté 20 g
Korenie celé 20 g
Rasca drvená 20 g
Majoránka 10 g
Kečup jemný 310 g

ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

133

Čaj 1 balenie / 20 ks
ovocný
Čaj prieduškový 40 g
Čaj šípkový 40 g
Čaj detský 40 g

134

Čaj 1 balenie / 20 ks
čierny

ks

135

Horčica 340 g plnotučná

ks

136

Kakao 100 g tuk 11,21 g

ks

130
131
132

Sladká rozp.
137 zmes/Granko/200 g
Roz.kávovinová
138 zmes/Caro/200g
Sušené huby 2 g dubáky
140 Ocot 8% 1 l
139

Súťažné podklady-Potraviny

ks
ks
ks
ks

ks
ks
Od objednávky do
5 dní.

ks
ks
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Čokoláda várová 100 g
142 Hrozienka 100 g
143 Fliačky 500 g vaječné

ks

144

Kolienka 500 g vaječné

ks

145

Niťovky 400 g vaječné

ks

146

Rezance 500 g vaječné

ks

147

Špagety 500 g bezvaječné

ks

148

Špagety 500 g vaječné

ks

141

Slovenská ryža 500 g
149 bezvaječná
150
151
152
153
154
155
156

Tarhoňa 500 g bezvaječná
Napolitánka 50 g
Sušienky 30 g
Perník 45 g
Strúhanka 500 g
Piškóty 120 g
Droždie 42 g

ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

12.Mrazená zelenina CPV 153
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Kel mrazený 400 g
Zelenina mix 350 g
Karfiol mrazený 350 g
Zelenina- mrkva, petržlen, zeler 1 kg
Zelenina- karfiol., mrkva, brokolica 1 kg
Zelenina- mrkva, hrášok
350 g
Brokolica mrazená 350 g
Špenát pretlak mrazený
400 g
Tekvica strúhaná 500 g
Cesnak lisovaný - mrazený 1 kg
Hrášok mrazený 350 g
Šampiňóny krájané mrazené 1 kg

Súťažné podklady-Potraviny

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Od objednávky do
5 dní.

ks
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13.Spracované ovocie a
zelenina - CPV 153
169 Džem ovocný 260 g

ks

Džem porciovaný 20 g
171 Džem lesná zmes1 kg
Marmeláda ovocná 350
172 g
173 Lekvár slivkový 440 g
174 Steril. uhorky 3720 g
175 Steril. uhorky 680 g
176 Čalamáda 640g

ks

177

Steril. šampiňóny 425 g

ks

178

Kapusta kvasená 620g

ks

179

Kapusta kvasená 3300 g

ks

170

Hrášok sterilizovaný 550
180 g
181 Detská výživa 190 g

ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks

182

Kompót čerešňa 660 g

ks

183

Kompót čerešňa 3500g

ks

Kompót broskyňa 680g
185 Kompót jablko 720g

ks

Kompót jablko 4000g
187 Kompót jahoda 400 g

ks

184

186

188

Kompót marhuľa 2650g

Kompót mandarínka 312
g
190 Kompót ananás 560 g
191 Kompót slivka 4000g
189

ks

ks
ks
ks
ks
ks

Rajčinový pretlak 400g

ks

Rajčinový pretlak 140g
194 Lečo steril. 3500 g

ks

192
193

Súťažné podklady-Potraviny

Od objednávky do
5 dní.

ks
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195
196
197
198
199
200
201

Lečo steril. 670g
Cvikla strúhaná steril.
580 g
Kôpor steril. 240 g
Fazuľka steril.660 g
Kukurica steril. 420 g
Hrášok steril. 840 g
Hrášok steril. 210 g

14. Mrazená hydina CPV 151
Kuracie prsia nesolené 1
202 kg
203 Kuracia pečeň 1 kg
204 Kuracie stehná 150g
Kuracie stehná vykostené180g
206 Kura 1 kg
Kuracie stehná kalibro207 vané 200g
208 Morčacie prsia 1 kg
205

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
Od objednávky do
5 dní.

ks
ks

Poznámka :
Pri jednotlivých komoditách potravín môže uchádzač predložiť ponuku ekvivalentu potraviny od
iného výrobcu ako je požadované ( iné balenie...). Tieto potraviny ale musia spĺňať ten istý účel
použitia a musia obsahovať rovnaké množstvo, zloženie, kvalitu ako je požadované pri pôvodných
potravinách (prepočet ceny na požadované množstvo). V prípade navýšenia (zníženia) odberných
miest si odberateľ vyhradzuje právo počas platnosti rámcovej dohody vykonávať úpravy
predmetných odberných miest za dodržania celkového plánovaného finančného objemu.

Súťažné podklady-Potraviny

február 2014
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
B.2.1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán
podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
B.2.2. Ponuka uchádzača bude spracovaná nasledovne pre celý predmet zákazky:

P.č.

Názov tovaru

Jednotka
množstva
(kg, ks,
l..)

A

B

C

Jedn.
cena
bez
DPH
D

Jedn.
cena
Výška s
DPH DPH
v
v
EUR EUR
E

F

Množstevný
koeficient
(určený počet jednotiek)

Cena s
DPH za
určený
počet
jednotiek

G

FxG

Podmienky
dodaniapísomná,tlf
a mailová
forma

1.Ovocie, orechy CPV 032

1

Jablko červené 70 - 75
kal.

kg

0,3600

kg

0,3600

kg

0,5600

kg

0,3300

kg

0,4800

kg

0,1800

kg

0,1000

kg

0,1200

kg

0,1000

kg

0,2800

kg

0,0320

kg

0,0640

kg

0,6500

Zemiaky žlté 1.trieda
15 Brokolica
16 Kapusta biela 1.trieda

kg

5,9000

kg

0,1200

kg

0,3800

Mrkva 1.trieda - praná
18 Petržlen 1.trieda
19 Zeler 1.trieda

kg

0,3700

kg

0,3000

kg

0,2000

2
3
4
5

Jablko golden 70 - 75
kal.
Pomaranč 1. trieda
Mandarínka 1. trieda
Banán 1. trieda

Melón červený 1. trieda
7 Kiwi sypané 1. tr.
8 Citróny 1. tr.
9 Hrozno biele XL
10 Broskyne 1. trieda
6

Orechy lúpané, čistené
11 1.trieda

2.Zelenina, strukovinyCPV 032
12 Cesnak 60 +
Cibuľa žltá 1. trieda 65+
13 kal.
14

17

Súťažné podklady-Potraviny
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V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)
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Kel 1. trieda
21 Pór 1. trieda
22 Karfiol 1. trieda
23 Kaleráb 1.trieda

kg

0,1300

kg

0,1200

kg

0,3600

kg

0,2200

Rajčiny voľné 1. trieda
25 Paprika PCR
26 Šalát hlávkový 1.tr.

kg

0,3300

kg

0,3400

kg

0,3700

Uhorky šalátové 1.trieda
28 Hrach suchý 500 g
29 Fazuľa biela 500 g
30 Šošovica 500 g
3.Vajcia - CPV 031 veľkosť "M-L" ks

kg

0,2800

ks

0,0850

ks

0,1500

ks

0,1250

20

24

27

31

ks

0,8100

Bravčový bok
Bravčové karé
Bravčová krkovica
Bravčové plece
Bravčové stehno
Bravčová pečeň
Bravčový orez
Hovädzie zadné
Hovädzie predné
Klobása domáca
Párky bratislavské
Špekačky
Držky opracované

kg

0,0650

kg

0,2200

kg

0,1650

kg

0,3200

kg

0,2400

kg

0,0400

kg

0,0600

kg

0,2400

kg

0,1320

kg

0,0400

kg

0,0920

kg

0,0400

kg

0,0400

Saláma malokarpatská
Saláma nitrianska
Saláma šunková
Salám herkules
Salám turista
Salám balatón
Slanina údená
Oškvarky

kg

0,0130

kg

0,0070

kg

0,0640

kg

0,0140

kg

0,0140

kg

0,0200

kg

0,0430

kg

0,,0130

kg

0,0140

kg

0,0360

Od objednávky do
24 hod.

4.Mäso + údeniny CPV 151
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Šunka bravčová dusená
54 Šunka kuracia dusená
53

Súťažné podklady-Potraviny

február 2014

Od objednávky do
48 hod.
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Údená krkovica
56 Údený bok
57 Pečeňový syr
58 Paštéta 48g
55

5. Spracované
a konzervované ryby CPV 152
Filé obaľované prsty 10
59 kusové

kg

0,0410

kg

0,0040

kg

0,0085

ks

0,9440

ks

0,0140

60

Filé z pangasia 800 g

ks

0,0260

61

Filé z treskovitých rýb
120g

ks

0,0470

62

Filé z treskovitých rýb
150g

ks

0,0230

63

Tuniak v rastl. oleji 185g

ks

0,1810

64

Sardinky v oleji 160g

ks

0,0550

Lístkové cesto hlboko
65 mrazené 400g

ks

0,2600

ks

0,2810

ks

0,0380

ks

0,5040

ks

0,0055

ks

0,0680

ks

0,0400

ks

0,0400

Od objednávky do
5 dní.

6.Oleje a tuky - CPV
154

Olej repkový 1 l
67 Olej slnečnicový 10 l
66

68

Stužený tuk/Cera/ 250 g

Rastlinný tuk /Hera/ 250
69 g
Rastlinný tuk/Palmarín/
70 250g
Rastlinný tuk/Perla/ 250
71 g
Rastlinný tuk /Flóra/ 400
72 g
73

Rast. tuk /Rama/ 250 g

ks

0,1400

74

Maslo125 g, 82 % tuku

ks

0,7000

75

Maslo 250 g 82 % tuku

Súťažné podklady-Potraviny

ks

0,1300

február 2014

Od objednávky do
48 hod.
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7. Mliečne výrobky CPV 155

76

Mlieko trvanlivé 1,5 %

ks

0,3900

77

Mlieko trvanlivé 3,5 %

ks

1,1100

78

Smotana trvanlivá 12 %
1l

ks

0,0880

79

Smotana 33 % 250 ml.

ks

0,4250

ks

0,2500

ks

0,1900

ks

1,5900

kg

0,1600

kg

0,0260

ks

0,3720

Smotana kyslá 200 g
80 16%
Kyslomliečny nápoj
81 /Acidko/ 250 g
Jogurt ovocný 145 g
82 smotanový
Syr tvrdý 45%,53% suš.
83 (eidam)
Syr tvrdý 45%tuku,57%
84 suš./em/
Tvaroh 23% suš. 250 g
85 tučný
86

Syr plátky 150g/ 8 ks tuk
25%

ks

0,3820

87

Syr tavený
47%tuk,36%suš140 g

ks

0,3970

ks

0,0200

ks

0,2300

Chlieb konzumný 1200g
91 Pečivo tukové 50 g.

ks

1,8500

ks

5,2580

Pečivo grahamové 60g
93 Sladké pečivo 70 g
Vianočka s hrozienkami
94 350 g

ks

1,2300

ks

0,1600

ks

0,2300

ks

0,0260

Syr s modrou plesňou 1
kg
89 Bryndza 125 g
88

V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

8.Pekárensky tovar,
čerstvé pečivo
a cukrárske výrobky CPV 158
90

92

95

Vianočka s kakaom 350g

Súťažné podklady-Potraviny

február 2014

V deň objednávky
do
14,00hod
alebo v deň
nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)
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96

Veka krájaná 400 g

ks

0,0260

97

Knedľa parená 650 g
9.Nápoje - CPV 159

ks

0,0800

ks

0,7800

ks

0,8400

ks

0,8750

ks

0,1040

ks

0,1560

ks

0,1120

kg

0,5630

kg

0,5100

kg

0,2810

ks

0,1250

ks

0,1250

ks

0,3100

Malinovka 0,5 l perlivá
98 bez.um.sl
Minerálka 0,5 l perlivá
100 Džús 0,25 l ovocný
99

101

Ovocný koncent./Sunquick/0,33 l

Dojčenská voda Lucka
102 1,5 l
Sirup 0,7 l lesná zmes
103 bez um.sl.
10.Mlynské výrobky CPV 156
Múka hladká špeciál 00
extra
105 Múka hrubá
106 Múka polohrubá
107 Krupica hrubá
104

Detská krupica pšeničná
108 500 g
Ryža guľatozrnná 1 kg 1.
109 trieda
110

Ryža guľatozrnná 500 g
l. trieda

ks

0,1050

111

Jačmenné krúpy malé
č.3 500 g

ks

0,0400

112

Ovsené vločky výberové
400 g

ks

0,0500

113

Pudingový prášok 40 g

ks

0,2400

114

11.Rôzne potravinárske výrobky - CPV 158
Cukor kryštál 1 kg
Cukor práškový 1 kg
Cukor vanilkový 20 g
Soľ 1 kg

ks

0,5100

ks

0,1600

ks

0,8000

ks

0,2000

115
116
117

Súťažné podklady-Potraviny

február 2014

Od objednávky do
5 dní.

Od objednávky do
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Med kvetový 250 g
Med porciovaný 20 g
Bujón slepačí 1 kg
Vegeta 1 kg
Polievkové korenie 1 l
Paprika mletá 100 g
Paprika mletá 25 g
Korenie mleté 20 g
Korenie celé 20 g
Rasca drvená 20 g
Majoránka 10 g
Kečup jemný 310 g

ks

0,1030

ks

0,2300

ks

0,0500

ks

0,0480

ks

0,1000

ks

0,0180

ks

0,3900

ks

0,0720

ks

0,0760

ks

0,1330

ks

0,1500

ks

0,0580

ks

0,2720

ks

0,0100

ks

0,0165

ks

0,0170

133

Čaj 1 balenie / 20 ks
ovocný
Čaj prieduškový 40 g
Čaj šípkový 40 g
Čaj detský 40 g

134

Čaj 1 balenie / 20 ks
čierny

ks

0,0880

135

Horčica 340 g plnotučná

ks

0,0720

136

Kakao 100 g tuk 11,21 g

ks

0,2660

ks

0,0085

ks

0,9200

Sušené huby 2 g dubáky
140 Ocot 8% 1 l

ks

0,0450

ks

0,0930

Čokoláda várová 100 g
142 Hrozienka 100 g
143 Fliačky 500 g vaječné

ks

0,0015

ks

0,0370

ks

0,1400

144

Kolienka 500 g vaječné

ks

0,3480

145

Niťovky 400 g vaječné

ks

0,1950

146

Rezance 500 g vaječné

ks

0,1200

147

Špagety 500 g bezvaječné

ks

0,1050

130
131
132

Sladká rozp.
137 zmes/Granko/200 g
Roz. kávovinová
138 zmes/Caro/200g
139

141
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148

Špagety 500 g vaječné

Slovenská ryža 500 g
149 bezvaječná
Tarhoňa 500 g bezvaječ150 ná
151 Napolitánka 50 g
152 Sušienky 30 g
153 Perník 45 g
154 Strúhanka 500 g
155 Piškóty 120 g
156 Droždie 42 g

ks

0,1280

ks

0,1280

ks

0,2330

ks

2,0210

ks

0,3700

ks

0,5680

ks

0,1720

ks

0,0330

ks

0,5600

ks

0,0440

ks

0,0940

ks

0,0800

ks

0,0600

ks

0,0500

ks

0,0120

ks

0,0180

ks

0,1630

ks

0,0220

ks

0,0200

ks

0,0400

ks

0,0200

ks

0,1000

ks

0,1540

ks

0,0080

ks

0,0060

ks

0,1320

ks

0,0080

12.Mrazená zelenina CPV 153
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Kel mrazený 400 g
Zelenina mix 350 g
Karfiol mrazený 350 g
Zelenina- mrkva, petržlen, zeler 1 kg
Zelenina- karfiol., mrkva, brokolica 1 kg
Zelenina- mrkva, hrášok
350 g
Brokolica mrazená 350 g
Špenát pretlak mrazený
400 g
Tekvica strúhaná 500 g
Cesnak lisovaný - mrazený 1 kg
Hrášok mrazený 350 g
Šampiňóny krájané mrazené 1 kg

13.Spracované ovocie a
zelenina - CPV 153
169 Džem ovocný 260 g
Džem porciovaný 20 g
171 Džem lesná zmes1 kg
Marmeláda ovocná 350
172 g
173 Lekvár slivkový 440 g
174 Steril. uhorky 3720 g
170
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175

Steril. uhorky 680 g

ks

0,2000

176

Čalamáda 640g

ks

0,0245

177

Steril. šampiňóny 425 g

ks

0,0800

178

Kapusta kvasená 620g

ks

0,0940

179

Kapusta kvasená 3300 g

ks

0,0080

ks

0,0360

ks

0,7650

Hrášok sterilizovaný 550
g
181 Detská výživa 190 g
180

182

Kompót čerešňa 660 g

ks

0,0400

183

Kompót čerešňa 3500g

ks

0,0190

Kompót broskyňa 680g
185 Kompót jablko 720g

ks

0,0860

ks

0,0400

Kompót jablko 4000g
187 Kompót jahoda 400 g

ks

0,0115

ks

0,0460

ks

0,0080

ks

0,1280

ks

0,0110

ks

0,0160

Rajčinový pretlak 400g

ks

0,0540

Rajčinový pretlak 140g
194 Lečo steril. 3500 g
195 Lečo steril. 670g

ks

0,1440

ks

0,0016

ks

0,1430

ks

0,0470

ks

0,0160

ks

0,0280

ks

0,0200

ks

0,0540

ks

0,0740

184

186

188

Kompót marhuľa 2650g

Kompót mandarínka 312
189 g
190 Kompót ananás 560 g
191 Kompót slivka 4000g
192
193

Cvikla strúhaná steril.
196 580 g
197

Kôpor steril. 240 g

Fazuľka steril.660 g
199 Kukurica steril. 420 g
200 Hrášok steril. 840 g
201 Hrášok steril. 210 g
198
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14. Mrazená hydina CPV 151
Kuracie prsia nesolené 1
kg
203 Kuracia pečeň 1 kg
204 Kuracie stehná 150g
202

Kuracie stehná vykoste205 né180g
206 Kura 1 kg
Kuracie stehná kalibrované 200g
208 Morčacie prsia 1 kg
Potraviny celkom
207

ks

0,2802

ks

0,0800

ks

0,1420

ks

0,0150

ks

0,2160

ks

0,2900

ks

0,0300

ks, kg, l

-

-

-

Od objednávky do
5 dní.

-

........................................
Podpis uchádzača

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
B.3.1 Verejný obstarávateľ predkladá návrh rámcovej dohody, ktorý obsahuje všetky obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky. Uchádzač doplní časti, ktoré sa týkajú Dodávateľa
vrátane ostatných údajov vyznačených v dohode na doplnenie a predloží návrh dohody
v rámci svojej ponuky v jednom vyhotovení. Súčasťou rámcovej dohody (prílohy) bude
Zoznam a ceny jednotlivých potravín. Maximálna cena všetkých zákaziek na kúpu a dodanie
tovarov predmetu zákazky , ktoré bude možné zadať v súlade s podmienkami dohodnutými
v rámcovej dohode počas jej platnosti a účinnosti nesmie byť vyššia ako je predpokladaná
hodnota zákazky v EUR s DPH.
B.3.2 Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu (na 48 mesiacov) v lehote viazanosti ponúk.
Uzavretá dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
B.3.3 Po skončení elektronickej aukcie uchádzač predloží nový návrh rámcovej dohody
prepracovaný iba v tých častiach, ktoré sa týkajú zmien z elektronickej aukcie.
B.3.4 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov sú
záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu zákazky.
B.3.5 Po prevzatí súťažných podkladov si môže záujemca požiadať o zaslanie návrhu rámcovej
dohody jej prílohovej časti a cenovej ponuky vo formáte excel elektronickou formou
(mailom).
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NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY
RÁMCOVÁ DOHODA č. 2014/
na dodávku potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. I
Zmluvné strany
1.)
IČO
DIČ

Kupujúci:
Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany
v zastúpení Ing. Remo Cicutto – primátor mesta Piešťany
: 612031
: 2020537893

Bankové spojenie
: VÚB a. s. Piešťany, č. ú.: 34028212/0200
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických
: Jedáleň pre dôchodcov Staničná č.22 Piešťany-Jarmila Švachová tlf.
033/7721837, Vila Julianna Štefánikova č.125 Piešťany-Marcela Kičinová tlf. 033/7725804,
Mestské jasle Javorova č. 27 Piešťany-Viera Polerecká tlf. 033/7725932 a Zariadenie
opatrovateľskej služby Kalinčiakova č.12 Piešťany-Ľubomíra Hercegová tlf. 033/7718018.
b/ zmluvných
: JUDr. Mária Escherová
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara tlf. 033/7765416
(ďalej len „ Odberateľ“)
2.)

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Obch. reg.:
Oddiel:
Zastúpený:
Tel. a fax. číslo :
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
(ďalej len „Dodávateľ“)

.

Čl. II
Predmet dohody
1.) Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len“Dohody“) je:
dodávka potravín podľa požiadaviek kupujúceho s dovozom priamo do zariadení sociálnych
služieb na obdobie 48 mesiacov od dátumu platnosti a účinnosti rámcovej dohody presne
špecifikovaných
Súťažné podklady-Potraviny
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a) v prílohe č. 1 “ Zoznam a cena potravín “
Dodávky
potravín budú uskutočňované na základe čiastkových písomných objednávok
vystavených na základe tejto rámcovej dohody a počas trvania platnosti a účinnosti tejto rámcovej
dohody. Oprávnenými osobami za kupujúceho pre účely vystavovania písomných objednávok
a uplatňovania práv a plnenia povinností z nich vyplývajúcich podľa tejto dohody sú vedúce
jednotlivých zariadení sociálnych služieb :
(Jedáleň pre dôchodcov Staničná č.22 Piešťany, Vila Julianna Štefánikova č.125 Piešťany, Mestské
jasle Javorova č. 27 Piešťany a Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova č.12 Piešťany) (ďalej len „zariadení“ ).
Článok III.
Cena a platobné podmienky
3.1. Cena predmetu zákazky je stanovená podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) ako najnižšia cena dosiahnutá elektronickou aukciou podľa
§43 ods. 1 písm. a) a ods. 2 uvedeného zákona vo verejnej súťaži zverejnenej vo vestníku
verejného obstarávania č. ... zo dňa ... pod zn. ... – .....
3.2. Predpokladaná maximálna celková cena všetkých zákaziek na kúpu a dodanie tovarov
predmetu zákazky, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody je:
550 000 EUR s DPH,
3.3. Jednotkové ceny tovarov predmetu zákazky, jednotlivých potravín, sú uvedené v prílohe č.1:
Zoznam a cena - potravín (ďalej len „ príloha č. 1“) tejto rámcovej dohody a sú v nich zahrnuté
všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov dopravy do miest plnenia, balenia a všetkých
ostatných nákladov spojených s dodávkou do miest plnenia. Výška skutočne zaplatenej ceny za
zákazky zadané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto rámcovej dohode bude závislá od
skutočných potrieb a požiadaviek zariadení uvedených v čl. II. Predmet dohody, tejto rámcovej
dohody a od výšky vyčleneného finančného limitu na tento nákup v nasledujúcich kalendárnych
rokoch počas platnosti tejto rámcovej dohody, predpokladaná maximálna celková cena podľa bodu
3.1., nesmie byť prekročená.
3.4. Dodatok k tejto dohode, ktorým by sa zvyšovala cena jednotlivých položiek služby, je možné
uzatvoriť iba za podmienky podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní:
3.4.1. Poskytovateľ je oprávnený podať návrh rade Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len
„rada“), že nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
rámcovej dohody, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať
pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať
plnenie v pôvodnej cene jednotlivých potravín alebo za pôvodných podmienok, a domáhať
sa určenia že k zmene uvedených okolností došlo.
3.4.2. Ak rada určí, že po uzatvorení rámcovej dohody nastala taká zmena okolností, ktorá
má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia rámcovej dohody, ktorú nebolo možné pri
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene
okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene jednotlivých
potravín alebo za pôvodných podmienok, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok ku
rámcovej dohode, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, cenu jednotlivých potravín, a to najskôr
ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
3.5. Ďalšie ustanovenia o určení ceny plnenia
3.5.1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 10b ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa
dohodli, že vo vzťahu k určeniu ceny tovarov predmetu zákazky pre opakované plnenie pri cenách
tovarov nižších ako sú určené rámcovou dohodou, budú každých 6 mesiacov odo dňa účinnosti
rámcovej dohody porovnávať ceny tovarov predmetu zákazky v nasledovných miestach dodania
predmetu zákazky: na teritóriu mesta Piešťany minimálne v dvoch predajniach potravín;
Súťažné podklady-Potraviny
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3.5.2. Ak priemer zistených troch najnižších cien tovarov bude nižší ako cena tovaru podľa
rámcovej dohody kupujúci požiada predávajúceho o úpravu týchto cien tovarov. Ak predávajúci
návrh kupujúceho na zníženie cien nebude akceptovať v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia, bude
kupujúci oprávnený podať návrh rade a domáhať sa určenia, že k zmene okolností na zníženie
cien tovarov došlo.
3.6. Právo na zaplatenie ceny v rozsahu realizovaného plnenia vzniká poskytovateľovi riadnym
plnením jeho záväzku v súlade s touto rámcovou dohodou.
3.6.1. Cena za jednotlivé dodávky potravín bude zaplatená na základe faktúr vystavených
predávajúcim.
Podkladom pre vystavenie faktúry budú dodacie listy potvrdené vedúcimi zariadení alebo nimi
poverenými osobami. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar raz za kalendárny
mesiac k poslednému dňu mesiaca pre každé zariadenie samostatne.
a doručiť ju na adresu Kupujúceho uvedeného Článku I. tejto rámcovej dohody.
3.7. Faktúry za dodaný tovar
3.7.1. Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa ich doručenia na adresu podľa Článku I. tejto rámcovej
dohody.
3.7.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
a) číslo čiastkovej zmluvy, (objednávky),
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba,
c) celkovú cenu za dodaný tovar v EURO s DPH.
3.7.3. Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenou osobou za kupujúceho,
podľa Článku II. tejto dohody.
Dodací list musí obsahovať:
 číslo dodacieho listu,
 názov, sídlo, IČO, DIČ, adresu predávajúceho,
 sortiment a množstvá dodaného tovaru
 jednotkovú cenu za každý druh dodávaného tovaru,
 celkové ceny za každý druh dodávaného tovaru bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
 dátum prevzatia tovaru kupujúcim,
 podpisy oprávnenej osoby, ktorá tovar za predávajúceho odovzdala a podpis oprávnenej
osoby kupujúceho, ktorá dodaný tovar prevzala,
 odtlačky pečiatok kupujúceho a predávajúceho,
3.7.4. Kupujúci bude oprávnený vrátiť faktúru, ak tá bude obsahovať nesprávne alebo neúplné
údaje, alebo nesprávne ceny, alebo jej prílohou nebude dodací list potvrdený oprávnenou osobou
kupujúceho, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu, faktúry,
prestáva plynúť doba splatnosti. Kupujúcemu začne plynúť nová doba splatnosti pre opravenú
faktúru odo dňa jej doručenia.
3.7.5. Kupujúci si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky súvisiace s viazaním, reguláciou
alebo zmenou rozpočtu mesta.
Článok IV.
Podmienky zadávania objednávok
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu potraviny do miest plnenia v dňoch a čase
podľa prílohy 1 tejto dohody, na základe písomnej objednávky zadanej faxom, alebo elektronicky na e - mailovú adresu predávajúceho a dodatočne, pri dodaní tovaru, potvrdených písomne.
4.1.1.Vedúce zariadení môžu objednávať len potraviny v sortimente uvedenom v prílohe č. 1. tejto
rámcovej dohody. Objednávky budú realizované v sortimente a množstve podľa požiadaviek
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vedúcich zariadení do miest plnenia, ktorými sú sídla jednotlivých zariadení uvedené v Článku II.
tejto rámcovej dohody.
4.1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar do miest plnenia v lehote stanovených
v prílohe č.1 tejto rámcovej dohody od obdržania písomnej objednávky alebo v termíne určenom
v písomnej objednávke.
4.1.3. Vedúce zariadení môžu zadávať písomné objednávky najneskôr do 14,00 hod na tovary,
ktoré požaduje dodať do 7,00 hod na nasledujúci deň. V písomnej objednávke kupujúci určí dátum,
čas a miesto plnenia, sortiment a množstvá objednaného tovaru.
4.1.4. Kupujúci je oprávnený objednávať a predávajúci povinný dodávať potraviny za jednotkové
ceny uvedené v prílohe č. 1.
4.1.5. Požiadavky na frekvenciu dovozu, dobu dovozu do miest dodania sú uvedené v prílohe
č.1 tejto rámcovej dohody.
4.1.6. Mimoriadne, súrne, objednávky sú možné na základe dohody uskutočnenej elektronicky
(telefón, alebo e – mail, alebo fax) medzi predávajúcim a vedúcou zariadenia. Predmetom dohody
môže byť len sortiment potravín uvedený v prílohe č. 1. Predmetom takejto dohody nemôže byť
cena dodávaných tovarov a sortiment iný, ako je uvedený v prílohe č. 1.
4.2 Kontaktné údaje predávajúceho na účely prijímania objednávok a vybavovania reklamácii
podľa Článku VI. Záručná doba a reklamácie, bod 6.4., tejto rámcovej dohody:
(meno) ................................. (priezvisko) :............................... telefón:....................... ; mobil :
....................., fax: ...........................; e – mailová adresa: ........................
4.3. Predávajúci je povinný vždy pri dodaní potravín odovzdať kupujúcemu dodací list, ktorý sa
na dodané potraviny vzťahuje a kupujúci je povinný prevzaté potraviny potvrdiť na dodacom liste
– uvedením mena, priezviska preberajúceho a jeho podpisom, a odtlačkom pečiatky. Vedúce
zariadení uvedené v Článku II. poveria osoby, ktoré budú oprávnené preberať potraviny
a potvrdzovať ich prevzatie podpisom na dodacom liste ( v prípade ich neprítomnosti).
4.4. Prepravné prostriedky použité na prepravu potravín musia spĺňať požiadavky ustanovenia § 11
zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Nie je možné spoločne prepravovať nezlučiteľné druhy
potravín. Dopravné prostriedky používané na ich prepravu sa musia udržiavať v čistote a v dobrom
stave údržby, aby uchránili tovary predmetu zákazky pred kontamináciou.
4.5. V prípade, že tovar bude dodaný vo vratných obaloch (napr. prepravky), budú tieto vratné
obaly vrátené pri nasledujúcej dodávke potravín, ak sa nedohodnú predávajúci a vedúce zariadení
inak.
4.6. V prípade, že predávajúci nedodrží druhy a množstvá objednaných tovarov, čas plnenia
uvedený v objednávke, majú vedúce zariadení právo zabezpečiť si nedodaný tovar u iného
dodávateľa.
4.7. V prípade prevádzkových problémov na strane predávajúceho, dodávky tovaru za podmienok
tejto rámcovej dohody je povinný zabezpečiť predávajúci.
4.8. Vedúce zariadení uvedené v Článku II. tejto rámcovej dohody zabezpečia vstup vozidiel a
pracovníkov predávajúceho do miesta plnenia. Za tým účelom predávajúci oznámi vedúcej
zariadenia uvedeným v Článku II. tejto rámcovej dohody (e-mailom, faxom ) evidenčné čísla
vozidiel a mená zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na dovoze tovaru do miesta plnenia.
Článok V.
Miesto plnenia
5.1. Miestom plnenia sú sídla zariadení: Jedáleň pre dôchodcov Staničná č.22, Piešťany-Jarmila
Švachová tlf. 033/7721837, Vila Julianna Štefánikova č.125 Piešťany-Marcela Kičinová tlf.
033/7725804, Mestské jasle Javorova č. 27 Piešťany-Viera Polerecká tlf. 033/7725932
a Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova č.12 Piešťany-Ľubomíra Hercegová tlf.
033/7718018.
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Článok VI.
Záručná doba a reklamácie
6.1. Na všetok tovar dodávaný podľa tejto dohody sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby
jeho minimálnej trvanlivosti. Zárukou za akosť sa rozumie záväzok predávajúceho, že dodaný
tovar bude po dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a zachová si
dohodnuté inak obvyklé vlastnosti. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie záručnej
doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na obale. Predávajúci zodpovedá
za kvalitu dodávaných tovarov, vrátane skrytých chýb tovaru, pri tovaroch s vyznačenou dobou
použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a pod., uvedených na obaloch tovarov, do konca vyznačenej
doby. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať tovar výhradne v prvej akostnej triede podľa
ustanovení tohto článku rámcovej dohody.
6.2. Predmetom zákazky sú potraviny, ktorých doba spotreby (záručná doba) v čase ich dodania do
miest plnenia( bod 5.1. rámcovej dohody) je nasledovná:
6.2.1 u baleného a nebaleného bravčového a hovädzieho mäsa doba spotreby uvedená na obale
musí byť minimálne štyri dni odo dňa dodania do miesta plnenia; v prípade nebalených tovarov je
predávajúci povinný uviesť dátum výroby a dátum spotreby na dodacom liste;
6.2.2 u mäsových výrobkov nesmie doba prekročiť prvú tretinu doby spotreby odo dňa výroby
uvedenú na obale výrobku.
6.3. V prípade, že pri preberaní tovarov predmetu zákazky sa zistí vada dodávaného tovaru (napr.
mäso prebehlo zmrazovacím procesom, zápach, pleseň, evidentná zmena farby mäsa, ovocia
zeleniny ..), alebo kupujúci nedodal tovar v objednanom množstve, majú vedúce zariadení právo
v rozsahu vadného plnenia odstúpiť od objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy – objednávky
v rozsahu vadného plnenia podľa tohto bodu, majú vedúce zariadení právo zabezpečiť si nedodaný
tovar u iného dodávateľa, alebo žiadať dodanie tovaru bez vád, do nimi určenej doby.
6.4. V prípade, že počas plynutia záručnej doby tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada),
vedúce zariadení oznámia vadu tovaru predávajúcemu ihneď telefonicky, faxom alebo
elektronickou poštou, pričom bezodkladne zašlú predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách
(reklamáciu). V prípade takto zistenej vady tovaru majú vedúce zariadení právo požadovať
v rozsahu vadného plnenia dodanie náhradného tovaru do 24 hodín, alebo zabezpečiť si tovar
u iného dodávateľa a vrátenie fakturovanej sumy za vadný tovar.
6.5. Predávajúci sa zaväzuje pri spracovaní, balení, skladovaní, preprave a označovaní potravín
dodržiavať ustanovenia Potravinového kódexu SR a s ním súvisiacich predpisov resp. dodržiavať
všetky platné právne predpisy Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Ak kupujúci zistí
porušenie, bude to považovať za podstatné porušenie rámcovej dohody.
6.7. Predávajúci sa zaväzuje pri plnení tejto rámcovej dohody dodržiavať všetky platné právne
predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie a Európskych spoločenstiev vzťahujúce sa na
komodity predmetných potravín.
6.8. Všetky náklady súvisiace s reklamovaním tovarov predmetu zákazky (náklady súvisiace
s dopravou a iné) znáša predávajúci v plnom rozsahu.
Článok VII.
Sankcie a zánik zmluvy
7.1. V prípade oneskorenej úhrady faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 74 zákona č.
222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalšie dohodnuté
náležitosti a je vecne správna, uhradí kupujúci predávajúcemu vyúčtovaný úrok z omeškania vo
výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
V prípade omeškania zaplatenia faktúry predávajúcemu, si predávajúci nebude uplatňovať nárok na
úrok z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené ekonomickým orgánom kupujúceho.
Súťažné podklady-Potraviny
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7.2. V prípade, že predávajúci nedodrží druhy a množstvá objednaných tovarov, čas plnenia
uvedený v objednávke, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny
objednaných tovarov vrátane DPH a to za každý aj začatý deň z omeškania. Ak došlo k omeškaniu
predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. štrajk), kupujúci
neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
7.3.
Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté kúpnou zmluvou hradí povinná zmluvná strana
nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda.
7.4. Vyúčtovaný úrok z omeškania a vyúčtované zmluvné pokuty zaplatí povinná strana do 30 dní
odo dňa ich uplatnenia.
7.5. Rámcovú dohodu je možné pred uplynutím dojednanej doby ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, v dohode musí byť uvedený dátum skončenia
platnosti rámcovej dohody,
b) odstúpením od rámcovej dohody pri podstatnom porušení rámcovej dohody,
c) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka
7.6. Za podstatné porušenie rámcovej dohody považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2
Obchodného zákonníka ak:
a) predávajúci opakovane (5 x počas platnosti rámcovej dohody) nedodá tovar
v požadovanom sortimente, kvalite, množstve a včas podľa objednávok vedúcich zariadení
v súlade s touto dohodou,
b) kupujúci je opakovane (viac ako 5 x počas platnosti rámcovej dohody) viac ako 30 dní
v omeškaní s úhradou faktúr za riadne a včas splnené dodávky tovarov,
c) predávajúci opakovane (5 x počas platnosti rámcovej dohody) poruší podmienky prepravy
tovaru podľa bodu 4.4. tejto rámcovej dohody.
7.7. Odstúpenie od rámcovej dohody sa stane účinným dňom doručenia písomného oznámenia
druhej zmluvnej strane. Ak zmluvná strana neprevezme oznámenie o odstúpení od rámcovej
dohody považuje sa za deň doručenia deň nasledujúci po dni vrátenia zásielky.
7.8. Kupujúci bude oprávnený vypovedať rámcovú dohodu v lehote 30 dní odo dňa rozhodnutia
rady, že k zmene okolností na zníženie cien tovarov došlo ak predávajúci nebude schopný
dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú podľa článku III. Cena a platobné podmienky,
odseku 3.5. Ďalšie ustanovenia o určení ceny plnenia tejto rámcovej dohody. Výpovedná
lehota Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení výpovede predávajúcemu.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Predávajúci je povinný zasielať kupujúcemu finančné plnenia rámcovej dohody v EUR s DPH
na základe uzatvorených kúpnych zmlúv realizovaných formou písomných objednávok za
každý štvrťrok kalendárneho roka do 5. dňa po jeho ukončení na adresu: Mesto Piešťany,
Ing. Peter Bittara, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany.
8.2. Táto rámcová dohoda je uzatvorená na dobu 48 mesiacov.
8.2.1. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pred uplynutím doby, na ktorú je rámcová dohoda
uzatvorená, platnosť a účinnosť rámcovej dohody skončí vyčerpaním limitu predpokladanej
maximálnej celkovej ceny, ktorá je uvedená v Čl. III. Cena, tejto rámcovej dohody.
8.3. Dodávky potravín do miest plnenia podľa Článku V., tejto rámcovej dohody, môžu byť
realizované výhradne za podmienok tejto rámcovej dohody. Ak nie je dohodnuté v tejto dohode
inak, riadia sa právne vzťahy touto rámcovou dohodou zvlášť neupravené príslušnými
ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
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a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Toto
ustanovenie sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na kúpne zmluvy formou písomne akceptovaných
objednávok uzatváraných podľa Článku IV. ods, 4.1. tejto rámcovej dohody.
8.4. Túto rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať len po predchádzajúcej dohode zmluvných
strán formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán a ktoré
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.
8.5. Táto rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením.
8.6. Táto rámcová dohoda vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho
pripájajú odtlačok svojej pečiatky a podpis.
8.7. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 8 výtlačkoch, z ktorých predávajúci obdrží 1 výtlačok
a kupujúci 7 výtlačkov.
8. 8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je Príloha:
(č.1.Zoznam a cena tovarov s dodacími lehotami
................... 5 listov)
Uvedenú prílohu uchádzač v ponuke nepredkladá, tá bude súčasťou rámcovej dohody
uzavretej s úspešným uchádzačom.

v Piešťanoch dňa ............................

v ........................... dňa ......................

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

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

..........................................................
mesto Piešťany
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode
Zoznam a cena potravín s dodacími lehotami

P.č.

Názov tovaru

Jednotka
Výška
množstva Jedn.ce DPH Jedn.cena
(kg, ks,
na bez 20% v s 20%DPH
l..)
DPH
EUR v EUR

Podmienky dodaniaobjednávka písomná, tlf a mailová forma

1.Ovocie, orechy CPV 032

1
2
3
4
5

Jablko červené 70 - 75
kal.
Jablko golden 70 - 75
kal.
Pomaranč 1. trieda
Mandarínka 1. trieda
Banán 1. trieda

Melón červený 1. trieda
7 Kiwi sypané 1. tr.
8 Citróny 1. tr.
9 Hrozno biele XL
10 Broskyne 1. trieda
6

Orechy lúpané, čistené
11 1.trieda

2.Zelenina, strukovinyCPV 032
12 Cesnak 60 +
Cibuľa žltá 1. trieda 65+
13 kal.

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg

Zemiaky žlté 1.trieda
15 Brokolica
16 Kapusta biela 1.trieda

kg

Mrkva 1.trieda - praná
18 Petržlen 1.trieda
19 Zeler 1.trieda
20 Kel 1. trieda

kg

14

17
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V deň objednávky
do 14,00hod alebo
v deň nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

kg

kg
kg
V deň objednávky
do 14,00hod alebo
v deň nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

kg
kg
kg
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Pór 1. trieda
22 Karfiol 1. trieda
23 Kaleráb 1.trieda

kg

Rajčiny voľné 1. trieda
25 Paprika PCR
26 Šalát hlávkový 1.tr.

kg

21

24

27
28
29
30
31

Uhorky šalátové 1.trieda
Hrach suchý 500 g
Fazuľa biela 500 g
Šošovica 500 g
3.Vajcia - CPV 031 veľkosť "M-L" ks

kg
kg

kg
kg
kg
ks
ks
ks
Od objednávky do
24 hod.

ks

4.Mäso + údeniny CPV 151
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bravčový bok
Bravčové karé
Bravčová krkovica
Bravčové plece
Bravčové stehno
Bravčová pečeň
Bravčový orez
Hovädzie zadné
Hovädzie predné
Klobása domáca
Párky bratislavské
Špekačky
Držky opracované

kg

Saláma malokarpatská
Saláma nitrianska
Saláma šunková
Salám herkules
Salám turista
Salám balatón
Slanina údená
Oškvarky

kg

Šunka bravčová dusená
54 Šunka kuracia dusená
55 Údená krkovica
53
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Od objednávky do
48 hod.

kg
február 2014

48/55

VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údený bok
57 Pečeňový syr
58 Paštéta 48g
56

5. Spracované
a konzervované ryby CPV 152
Filé obaľované prsty 10
59 kusové
60

Filé z pangasia 800 g

Filé z treskovitých rýb
61 120g
Filé z treskovitých rýb
62 150g

kg
kg
ks

ks
ks
ks
ks

63

Tuniak v rastl. oleji 185g

ks

64

Sardinky v oleji 160g

ks

Lístkové cesto hlboko
65 mrazené 400g

ks

Od objednávky do
5 dní.

6.Oleje a tuky - CPV
154
Olej repkový 1 l
67 Olej slnečnicový 10 l
66

ks
ks

68

Stužený tuk/Cera/ 250 g

ks

69

Rastlinný tuk /Hera/ 250
g

ks

70

Rastlinný tuk/Palmarín/
250g

ks

71

Rastlinný tuk/Perla/ 250
g

ks

Rastlinný tuk /Flóra/ 400
72 g

ks

73

Rast. tuk /Rama/ 250 g

ks

74

Maslo125 g, 82 % tuku

ks

75

Maslo 250 g 82 % tuku

ks

Od objednávky do
48 hod.

7. Mliečne výrobky CPV 155

Súťažné podklady-Potraviny
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76

Mlieko trvanlivé 1,5 %

ks

77

Mlieko trvanlivé 3,5 %

ks

Smotana trvanlivá 12 %
78 1 l
79

Smotana 33 % 250 ml.

Smotana kyslá 200 g
80 16%
Kyslomliečny nápoj
81 /Acidko/ 250 g

ks
ks
ks
ks

82

Jogurt ovocný 145 g
smotanový

ks

83

Syr tvrdý 45%,53% suš.
(eidam)

kg

84

Syr tvrdý 45%tuku,57%
suš./em/

kg

85

Tvaroh 23% suš. 250 g
tučný

ks

Syr plátky 150g/ 8 ks tuk
86 25%
Syr tavený
87 47%tuk,36%suš140 g
Syr s modrou plesňou 1
88 kg
89 Bryndza 125 g

ks
V deň objednávky
do 14,00hod alebo
v deň nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

ks
ks
ks

8.Pekárensky tovar,
čerstvé pečivo
a cukrárske výrobky CPV 158
Chlieb konzumný 1200g
91 Pečivo tukové 50 g.

ks

Pečivo grahamové 60g
93 Sladké pečivo 70 g
Vianočka s hrozienkami
94 350 g

ks

90

92

Vianočka s kakaom 350
95 g
96 Veka krájaná 400 g
97

Knedľa parená 650 g

Súťažné podklady-Potraviny

ks

ks
ks
V deň objednávky
do 14,00hod alebo
v deň nasledujúci
do 7,00hod.
(alebo podľa dohody)

ks
ks
ks
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9.Nápoje - CPV 159
Malinovka 0,5 l perlivá
98 bez.um.sl
Minerálka 0,5 l perlivá
100 Džús 0,25 l ovocný
99

101

Ovocný koncent./Sunquick/0,33 l

Dojčenská voda Lucka
102 1,5 l
Sirup 0,7 l lesná zmes
103 bez um.sl.
10.Mlynské výrobky CPV 156
Múka hladká špecial 00
extra
105 Múka hrubá
106 Múka polohrubá
107 Krupica hrubá
104

Detská krupica pšeničná
108 500 g
Ryža guľatozrnná 1 kg 1.
109 trieda

ks
ks
ks

ks
ks

kg
kg
kg
ks
ks
ks

110

Ryža guľatozrnná 500 g
l. trieda

ks

111

Jačmenné krúpy malé
č.3 500 g

ks

112

Ovsené vločky výberové
400 g

ks

113

Pudingový prášok 40 g

ks

114
115
116
117
118
119
120

11.Rôzne potravinárske výrobky - CPV 158
Cukor kryštál 1 kg
Cukor práškový 1 kg
Cukor vanilkový 20 g
Soľ 1 kg
Med kvetový 250 g
Med porciovaný 20 g
Bujón slepačí 1 kg

Súťažné podklady-Potraviny

Od objednávky do
5 dní.

ks

Od objednávky do
5 dní.

ks
ks
ks
ks
ks
ks

Od objednávky do
5 dní.

ks
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121
122
123
124
125
126
127
128
129

Vegeta 1 kg
Polievkové korenie 1 l
Paprika mletá 100 g
Paprika mletá 25 g
Korenie mleté 20 g
Korenie celé 20 g
Rasca drvená 20 g
Majoránka 10 g
Kečup jemný 310 g

Čaj 1 balenie / 20 ks
ovocný
131 Čaj prieduškový 40 g
132 Čaj šípkový 40 g
133 Čaj detský 40 g
130

Čaj 1 balenie / 20 ks
134 čierny

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

135

Horčica 340 g plnotučná

ks

136

Kakao 100 g tuk 11,21 g

ks

137

Sladká rozp.
zmes/Granko/200 g

ks

138

Roz.kávovinová
zmes/Caro/200g

ks

Sušené huby 2 g dubáky
140 Ocot 8% 1 l

ks

Čokoláda várová 100 g
142 Hrozienka 100 g
143 Fliačky 500 g vaječné

ks

144

Kolienka 500 g vaječné

ks

145

Niťovky 400 g vaječné

ks

146

Rezance 500 g vaječné

ks

139

141

Špagety 500 g bezvaječ147 né
148

Špagety 500 g vaječné

Slovenská ryža 500 g
149 bezvaječná
Súťažné podklady-Potraviny

ks

ks
ks

ks
ks
ks
február 2014

52/55

VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

150
151
152
153
154
155
156

Tarhoňa 500 g bezvaječná
Napolitánka 50 g
Sušienky 30 g
Perník 45 g
Strúhanka 500 g
Piškóty 120 g
Droždie 42 g

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

12.Mrazená zelenina CPV 153
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Kel mrazený 400 g
Zelenina mix 350 g
Karfiol mrazený 350 g
Zelenina- mrkva, petržlen, zeler 1 kg
Zelenina- karfiol., mrkva, brokolica 1 kg
Zelenina- mrkva, hrášok
350 g
Brokolica mrazená 350 g
Špenát pretlak mrazený
400 g
Tekvica strúhaná 500 g
Cesnak lisovaný - mrazený 1 kg
Hrášok mrazený 350 g
Šampiňóny krájané mrazené 1 kg

13.Spracované ovocie a
zelenina - CPV 153
169 Džem ovocný 260 g

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

Džem porciovaný 20 g
171 Džem lesná zmes1 kg
Marmeláda ovocná 350
172 g
173 Lekvár slivkový 440 g
174 Steril. uhorky 3720 g
175 Steril. uhorky 680 g
176 Čalamáda 640g

ks

Steril. šampiňóny 425 g

ks

170

177

Súťažné podklady-Potraviny

Od objednávky do
5 dní.

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
Od objednávky do
5 dní.
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178

Kapusta kvasená 620g

ks

179

Kapusta kvasená 3300 g

ks

Hrášok sterilizovaný 550
180 g
181 Detská výživa 190 g

ks
ks

182

Kompót čerešňa 660 g

ks

183

Kompót čerešňa 3500g

ks

Kompót broskyňa 680g
185 Kompót jablko 720g

ks

Kompót jablko 4000g
187 Kompót jahoda 400 g

ks

184

186

188

Kompót marhuľa 2650g

Kompót mandarínka 312
189 g
190 Kompót ananás 560 g
191 Kompót slivka 4000g

ks

ks
ks
ks
ks
ks

Rajčinový pretlak 400g

ks

Rajčinový pretlak 140g
194 Lečo steril. 3500 g
195 Lečo steril. 670g

ks

192
193

196
197
198
199
200
201

Cvikla strúhaná steril.
580 g
Kôpor steril. 240 g
Fazuľka steril.660 g
Kukurica steril. 420 g
Hrášok steril. 840 g
Hrášok steril. 210 g

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

14. Mrazená hydina CPV 151
Kuracie prsia nesolené 1
kg
203 Kuracia pečeň 1 kg
204 Kuracie stehná 150g
202

Súťažné podklady-Potraviny

ks
ks

Od objednávky do
5 dní.

ks
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Kuracie stehná vykostené180g
206 Kura 1 kg
Kuracie stehná kalibro207 vané 200g
208 Morčacie prsia 1 kg
205

Súťažné podklady-Potraviny

ks
ks
ks
ks
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