Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava

Súťažné podklady na predmet zákazky
„Potravinový tovar a nápoje“

Nadlimitná zákazka
Verejná súťaž na dodanie tovaru

podľa 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“).

Osoba zodpovedná za správne a úplne zadefinovanie opisu predmetu zákazky a výpočet predpokladanej hodnoty
zákazky:
V Bratislave 21.01.2014

........................................................
Mgr. Zlatica Šišoláková
vedúca oddelenia kalkulácie, nákupu, odbytu stravy

Súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní potvrdzuje:
V Bratislave 21.01.2014

......................................................
Mgr. Stanislav Oravec
referát verejného obstarávania

Za verejného obstarávateľa SUZA:
V Bratislave 21.01.2014

................................................
JUDr. Roman Paldan
riaditeľ SUZA
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A.1 - Pokyny pre uchádzačov
Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Správa účelových zariadení
Adresa organizácie: Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava
IČO:
00 699 021
Internetová adresa
organizácie (URL):
www.suza.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Stanislav Oravec, referát verejného obstarávania
Telefón:
+421 2 5978 2895
Fax:
+421 2 5978 2899
E – mail:
stanislav.oravec@mzv.sk
2. Predmet zákazky
2.1 Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru slúžiaceho najmä pre účely stravovania
zamestnancov verejného obstarávateľa. Sortiment tovaru a nápojov je orientačne bližšie určený kódmi
spoločného slovníka obstarávania (CPV) a konkrétne výpisom sortimentu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1
súťažných podkladov „Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov.“
2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 15800000-6 –Rôzne potravinárske výrobky
Doplňujúce predmety:
15332310-0 - Pražené alebo solené orechy
15611000-4 - Lúpaná ryža
15870000-7 - Koreniny a chuťové prísady
15411000-2 - Živočíšne alebo rastlinné oleje
15612000-1 - Obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky
15872000-1 - Bylinky a korenie
15412000-9 - Tuky
15831000-2 - Cukor
15831600-8 - Med
15833100-7 - Dezerty
15842000-2 - Čokoláda a cukrovinky
15332290-3 – Džemy
15320000-7 - Ovocné a zeleninové šťavy
15961000-2 - Pivo
15981000-8 - Minerálne vody
3. Komplexnosť dodávky
3.1.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ a prílohe č. 1 k súťažným podkladom
„Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov“.
3.2.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
3.3.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
4.1.
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 228 064,77€ bez DPH.
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5. Zdroj finančných prostriedkov
5.1.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
5.2.
Splatnosť faktúr bude stanovená v súlade s pravidlami obsiahnutými v zákone č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5.3.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.
6. Typ zmluvy
6.1.
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie rámcovú dohodu.
6.2.
Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú, a to na 24 mesiacov od jej uzatvorenia
s možnosťou jej predĺženia o ďalších najviac 24 mesiacov. Platnosť zmluvy zanikne pred
uplynutím lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete vyčerpaním finančného limitu 228 064,77 € bez
DPH.
6.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí rámcová dohoda:
Za účelom zabezpečenia riadneho plnenia rámcovej dohody verejný obstarávateľ bude od
úspešného uchádzača, ktorý bude skupinou dodávateľov v zmysle § 31 zákona o verejnom
obstarávaní, pred uzavretím rámcovej dohody požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov
vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah, z ktorého obsahu
musí vyplývať, že členovia skupiny dodávateľov, teda subjekty na strane dodávateľa, zodpovedajú
za plnenie záväzkov vyplývajúcich z rámcovej dohody voči verejnému obstarávateľovi spoločne
a nerozdielne. Musí byť tiež zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu
dodávateľov konať. Skupina dodávateľov je povinná určiť jedného z členov skupiny dodávateľov
pre účely komunikácie s verejným obstarávateľom počas verejného obstarávania a počas plnenia
rámcovej dohody. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie
preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný
uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania rámcovej
dohody.
6.4.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 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.
7. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
7.1.
Miestom dodania tovaru bude sídlo verejného obstarávateľa Drotárska cesta 46, Bratislava a
pracovisko verejného obstarávateľa Hlboká cesta 2, Bratislava.
8. Druh zákazky
8.1.

Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

9. Lehota viazanosti ponúk
9.1.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí záujemcov/uchádzačov o predĺžení lehoty
viazanosti ponúk.
Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
10.1.
Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 16
zákona o verejnom obstarávaní.
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1.
V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a
v súťažných podkladoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich
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vysvetlenie. Poskytovanie informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany
verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou.
11.2.
Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť doručená do
podateľne verejného obstarávateľa alebo žiadosť doručená elektronicky na emailovú adresu
kontaktnej osoby podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania najneskôr do 26.02.2014 do
12:00 h. V žiadosti musí byť zrejmá identifikácia záujemcu (najmä: obchodný názov, sídlo a adresa,
telefonický a faxový kontakt, e-mailová adresa, kontaktná osoba a pod.). Odpoveď na každú žiadosť
o vysvetlenie údajov zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne,
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, všetkým záujemcom.
11.3.
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 dodania predmetu zákazky
12.1.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa vzhľadom na predmet zákazky neuskutoční.
Časť III.

Príprava ponuky

13. Rozdelenie ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ (obsah ponuky)
13.1.
Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá.“
13.1.1. V časti ponuky označenej ako „Ostatné“ uchádzač predloží:
a)
súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho
mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača)
oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí
sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,
b)
identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny):
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu,
kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,
c)
vyplnené „Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov“
podľa vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1 „Pokyny pre uchádzačov“; v prípade skupiny
dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať
pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v tomto verejnom
obstarávaní v zmysle vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1 „Pokyny pre uchádzačov“,
d)
doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania (podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie
podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní),
e)
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky podľa časti A.4 „Zábezpeka“,
f)
kontaktné údaje osoby uchádzača zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii
(meno, priezvisko, tel. číslo a emailovú adresu pre účely elektronickej aukcie podľa časti A.3
súťažných podkladov),
g)
kópiu časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ v elektronickej podobe podľa bodu 19.3
tejto časti súťažných podkladov
h)
prehľad ekvivalentných výrobkov spracovaný podľa informácií uvedených v časti B.1 „Opis
predmetu zákazky“ (iba v prípade, ak uchádzač predkladá ekvivalentné výrobky).
13.1.2. V časti ponuky označenej ako „Kritériá“ uchádzač predloží:
a)
súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho
mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača)
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oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí
sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri),
b)
vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy k časti A.2 „Kritériá
na vyhodnotenie ponúk“ a vyplnenú prílohu č. 1 k súťažným podkladom „Sortiment požadovaného
potravinového tovaru a nápojov“.
c)
kópiu časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ v elektronickej podobe podľa bodu 19.3
tejto časti súťažných podkladov.
14. Vyhotovenie ponuky
14.1.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
14.2.
Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané
každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny
dodávateľov.
14.3.
Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.
14.4.
Doklady, potvrdenia a iné dokumenty, tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené
kópie.
14.5.
Odporúča sa každú časť ponuky (časť „Ostatné“, časť „Kritériá“) pevne zviazať, aby:
 nebola rozoberateľná
 nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky
 tvorila jeden celok (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).
15. Jazyk ponuky
15.1.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.
15.2.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke
16.1.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v EUR.
16.2.
Cena bude spracovaná podľa časti B.2 „Spôsob určenia ceny.“
17. Zábezpeka ponuky
17.1.
Zábezpeka ponuky bola verejným obstarávateľom stanovená vo výške 5000 EUR (slovom
päťtisíc EUR).
17.2.
Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.4 „Zábezpeka.“
17.3.
Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač v zmysle podmienok uvedených v časti A.4
„Zábezpeka.“
17.4.
Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky musia byť súčasťou časti ponuky označenej
slovom „Ostatné.“
17.5.
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk musí zábezpeka naďalej zabezpečovať
viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak bude zábezpeka
zložená formou bankovej záruky na dobu, ktorá by mala uplynúť skôr ako predĺžená lehota
viazanosti ponúk, uchádzač bude povinný predložiť bankovú záruku opakovane s predĺženou dobou
platnosti v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty
viazanosti uchádzačovi.
17.6.
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
Verejná súťaž – Potravinový tovar a nápoje
.

6

Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní 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,
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
18. Náklady na ponuku
18.1.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18.2.
Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1. a predložené v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 21.2., sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
Časť IV.

Predkladanie ponuky

19. Predloženie ponuky
19.1.
Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale podľa bodu 20. osobne cez podateľňu alebo
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 21.1. a v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 21.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
podľa bodu 21.2. rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
19.2.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 21.1. verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
19.3.
Uchádzač predloží v rámci oboch častí ponúk (v časti „Ostatné“ uchádzač predloží časť
ponuky „Ostatné“ v elektronickej podobe, v časti ponuky „Kritériá“ predloží uchádzač časť ponuky
„Kritériá“ v elektronickej podobe) aj ich kópie v elektronickej forme na dátovom nosiči (CD ROM,
DVD a pod.) v pdf formáte v zmysle pokynov, ktoré sú uvedené na http://crdvo.uvo.gov.sk/,
z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa vkladať dokumenty do centrálneho registra
dokumentov verejného obstarávania v súlade s § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
a zverejňovať ponuky uchádzačov v profile podľa § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Ponuka predložená v pdf formáte musí byť totožná s ponukou predloženou v listinnej podobe, pri
zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (treba vymazať, resp. začierniť číslo bankového účtu, rodné číslo, telefonický
kontakt, e-mail, podpis). Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky,
predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
20. Označenie obálky ponuky
20.1.
Uchádzač vloží obe časti ponuky (časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“) do obalu. Obal ponuky
(t. j. obal celej ponuky, vo vnútri ktorého sa nachádza samostatný uzatvorený obal označený slovom
„Ostatné“ a samostatný uzavretý obal označený slovom „Kritériá“) musí byť uzatvorený,
nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2.
20.2.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.2.1. názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 21.1.,
20.2.2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny
dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny,
20.2.3. označenie „Verejná súťaž – neotvárať“,
20.2.4. označenie heslom verejného obstarávania „Potravinový tovar a nápoje.“
21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
21.1.
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Správa účelových zariadení - SÚZA
referát verejného obstarávania
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21.2.
21.3.

Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava
(Úradné hodiny v podateľni sú: 08.00 do 14.00 h. pondelok – piatok počas pracovných dní),
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.03.2014 o 10.00 hod. SEČ.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode
21.2., sa vráti uchádzačovi neotvorená.

22. Zmena a odvolanie ponuky
22.1.
Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne cez podateľňu alebo
zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 21.1. Novú ponuku je
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. a na adresu podľa bodu 21.1.
Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

23. Otváranie ponúk
23.1.
Pri vyhodnocovaní ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu, preto je
otváranie ponúk neverejné v zmysle § 43 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní.
Neverejné otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 10.03.2014 o 13.00
hod. SEČ. Na neverejnom otváraní ponúk sa zúčastní výlučne komisia verejného obstarávateľa na
vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 a 3
zákona o verejnom obstarávaní, vzhľadom na použitie elektronickej aukcie bude otváranie ponúk
v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
24. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
24.1.
Verejným obstarávateľom menovaná komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
24.2.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní,
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti.
24.3.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
 ktoré sa týkajú osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, za
každého člena skupiny osobitne (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),
 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne,
 ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov
skupiny spoločne.
24.4.
V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov bude verejný
obstarávateľ postupovať podľa ustanovenia § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
24.5.
V prípade, ak by komisia skonštatovala, že uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o tom, že bol z verejného
obstarávania vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka
podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
24.6.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32
ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
24.7.
Ak v prípade podľa predchádzajúceho bodu nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
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mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov
v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti (§ 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní).
25. Vyhodnotenie ponúk
25.1.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie
ponuky, ktoré predložili uchádzači, ktorí neboli z verejného obstarávania vylúčení.
25.2.
Ponuky budú vyhodnocované na základe požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti
ponuky a podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.
25.3.
Komisia na vyhodnotenie ponúk posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača,
ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
25.4.
Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred ich vyhodnotením.
Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za
zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
25.5.
Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. Komisia vyzve uchádzača na
opravu zrejmých chýb v písaní a počítaní.
25.6.
O potrebe vysvetlenia ponuky komisia upovedomí uchádzača bezodkladne.
25.7.
V prípade potreby vysvetlenia ponuky bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 42
zákona.
25.8.
Vylúčený uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
25.9.
Komisia identifikuje uchádzačov, ktorých ponuky neboli zo súťaže vylúčené a ktorí majú
právo zúčastniť sa elektronickej aukcie.
25.10.
Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku:
•
Informáciu o tom, že boli zo súťaže vylúčení alebo
•
Výzvu na účasť v elektronickej aukcii.
26. Podmienky elektronickej aukcie
26.1.
Elektronickej aukcii (Aukčnému kolu) bude predchádzať Prípravné kolo, ktoré slúži
k zadaniu vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor aukcie a to v súlade
s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v
elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo výzve sprístupnená e-aukčná
sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien. Každý uchádzač v Prípravnom
kole bude vidieť iba svoju ponuku a nemôže ju meniť. Verejný obstarávateľ stanovil 5 kategórií
požadovaného tovaru, ktoré sú uvedené v časti A.2 „Návrh na plnenie kritériá“, a ktoré budú
prvkami (položkami) v elektronickej aukcii.
26.2.
Počas elektronickej aukcie (Aukčného kola) bude môcť uchádzač znižovať cenu bez DPH
jednotlivých kategórií tovarov rozdelených verejným obstarávateľom do 5 skupín. Ponuka
s najnižšou cenou bez DPH za všetky kategórie tovarov spolu sa umiestni na prvom mieste. Poradie
ostatných ponúk sa určí v závislosti od ponukovej ceny nasledovne: Ponuka s druhou najnižšou
cenou sa umiestni na druhom mieste. Ponuka s treťou najnižšou cenou sa umiestni na treťom mieste
atď.
26.3.
Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné
miesta.
26.4.
Termín konania elektronickej aukcie (Aukčného kola) bude uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii (Pozvánke), ktorá bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné
dni pred konaním elektronickej aukcie (Aukčné kolo) po úvodnom neverejnom vyhodnotení ponúk
uchádzačov. Elektronická aukcia bude realizovaná prostredníctvom aukčného portálu PROe.biz.
26.5.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží návrh na plnenie kritéria podľa prílohy k časti A.2
„Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ a s týmito cenami bude začínať elektronická aukcia.
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26.6.
Každému uchádzačovi budú počas elektronickej aukcie (Aukčného kola) sprístupnené
najmä: jeho ceny, jeho aktuálne poradie, najnižšia cena každej kategórie tovarov, celková najnižšia
cena a čas zostávajúci do konca elektronickej aukcie.
26.7.
Cena sa môže znižovať len smerom nadol, pri minimálnom znížení o 0,5 % z aktuálnej
hodnoty položky (kategórie tovarov) daného uchádzača. Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny
nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 30%. Upozornenie pri
maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej hodnote položky (kategórie tovarov) daného
uchádzača. Nová cenová ponuka predložená uchádzačom nesmie viesť k dorovnaniu aktuálnej
minimálnej celkovej ceny aktuálne prvého uchádzača, ani uchádzačov na druhom a ďalších miestach
poradia.
26.8.
Čas trvania elektronickej aukcie (Aukčného kola) bude 20 minút s možným predlžovaním za
podmienok uvedených v bode 26.9. tejto časti súťažných podkladov.
26.9
Koniec elektronickej aukcie (Aukčného kola) sa predĺži v prípade predkladania nových cien
a hodnôt spĺňajúcich požiadavky podľa bodu 26.7 v posledných dvoch minútach trvania
elektronickej aukcie (Aukčného kola) vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo
k predĺženiu sa pridajú celé 2 minúty). Elektronická aukcia (Aukčné kolo) sa bude predlžovať
v prípade, ak dôjde k úprave ceny pri ktorejkoľvek položke (kategórií tovarov). Počet predĺžení nie
je limitovaný. Ak nedôjde k predlžovaniu Aukčného kola, Aukčné kolo skončí uplynutím časového
limitu 20 minút. Po ukončení Aukčného kola elektronickej aukcie už nebude možné upravovať ceny,
ktoré boli predmetom daného Aukčného kola.
26.10 Technické informácie: Počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť je nutné
mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia
- Google Chrome
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, nie však garantovaná. Ďalej je nutné mať v
prehliadači zapnuté cookies a javascript. Všetky ďalšie potrebné informácie uchádzač nájde na
stránke http://support.proe.biz.
26.11
Všetky ďalšie potrebné a dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie budú
uchádzačom zaslané vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo v prípade potreby uskutočniť zmeny základných parametrov elektronickej aukcie. Tie budú
uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
26.12
V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa (ktoré vie
verejný obstarávateľ preukázať) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo opakovať elektronickú
aukciu v náhradnom termíne. V prípade opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom
zaslaná výzva podľa zákona o verejnom obstarávaní. Všetky potrebné informácie o čase konania a
priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznámené prostredníctvom Výzvy na účasť v
elektronickej aukcii, ktorá bude uchádzačom zaslaná na e-mail. Za technické chyby, ktoré by
mohli nastať na strane uchádzača, verejný obstarávateľ nezodpovedá. Verejný obstarávateľ si
ďalej vyhradzuje právo na zmenu aukčného partnera, ktorý bude zabezpečovať elektronickú
aukciu.
26.13
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pre prípad výpadku elektrického prúdu
alebo pripojenia na internet, zabezpečili náhradný elektrický zdroj a náhradné pripojenie na
internet.
26.14
V elektronickej aukcii sa budú zadávať ceny bez DPH.
Časť VI.

Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
27.1.
Verejný obstarávateľ je podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní povinný zachovávať
mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač
poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné
informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a
ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú
dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
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oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom
obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
Časť VII.

Prijatie ponuky

28. Uzavretie rámcovej dohody
28.1.
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu v lehote viazanosti
ponúk. Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
28.2.
Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v súlade s § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
29. Zrušenie verejného obstarávania
29.1.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov
určených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
29.2.
Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného
obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
30. Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
30.1
Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Časť VIII.
Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia rámcovej dohody
31. Pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia rámcovej dohody
31.1.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá
pre zmenu subdodávateľa počas plnenia rámcovej dohody. V prípade zmeny subdodávateľa počas
trvania rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ,
ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý
predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa
a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.

Verejná súťaž – Potravinový tovar a nápoje
.

11

Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava
Príloha k časti A.1
Uchádzač : ...............................................................................................................
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Potravinový
tovar a nápoje“, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom
v časti B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ súťažných podkladov, ktoré sú
pre nás záväzné a nebudeme ich jednostranne dopĺňať upravovať.
3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu
pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená
v profile verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Dátum: .........................................

Podpis: ............................................

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
Iba pre skupinu dodávateľov:

7. Vyhlasujeme
ako
skupina
dodávateľov,
zložená
z členov
skupiny
................................................................... (uviesť pre všetkých členov skupiny: obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena
skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme pred uzatvorením rámcovej dohody na
uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho plnenia, právnu formu v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
8. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky
skupiny dodávateľov vyplývajúce z rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky.
9. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie
................................................................. ,
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny
a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet
zákazky „Potravinový tovar a nápoje“.
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Dátum: .........................................

Podpis: ............................................

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní stanovil na
vyhodnotenie ponúk nasledovné kritérium – najnižšia cena:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena - cena celkom bez DPH,
vyjadrená podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom „Sortiment požadovaného potravinového tovaru
a nápojov.“
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov bude pozostávať z porovnania navrhovaných cien celkom bez DPH
vyjadrených v EUR. Komisia v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví zostupné poradie všetkých
hodnotených ponúk podľa celkových cien predmetu zákazky. Ponuku s najnižšou cenou celkom za
predmet zákazky zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zaradí v zostupnom poradí,
pričom ponuku s najvyššou cenou celkom zaradí komisia na posledné miesto poradia.
3. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií. Vzor návrhu na plnenie kritérií tvorí
prílohu k časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk.“
Uchádzač v predmetnom formulári tiež vyznačí, či po uzavretí rámcovej dohody bude alebo nebude
platiteľom DPH.
Postup pri vyhodnotení ponúk:
1. Pred začatím elektronickej aukcie komisia verejného obstarávateľa vyhodnotí ponuky podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia celková cena bez DPH. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na
prvom mieste. Poradie ostatných ponúk sa určí v závislosti od ponukovej ceny nasledovne: Ponuka
s druhou najnižšou cenou sa umiestni na druhom mieste. Ponuka s treťou najnižšou cenou sa umiestni na
treťom mieste atď.
2. Do elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zaradí iba tých uchádzačov, ktorí preukázali splnenie
podmienok účasti a ktorých ponuky neboli vylúčené. V elektronickej aukcii sa hodnotí kritérium celková
cena bez DPH za požadovaný predmet zákazky.
3. Úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou cenou, t. j. ponuka, ktorá sa po elektronickom vyhodnotení
v elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste.
4. V prípade úspešného uchádzača, ktorý splnenie podmienok účasti preukázal čestným vyhlásením podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí po
vyhodnotení ponúk (§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria (príloha k časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie
ponúk“) na priloženom formulári v časti ponuky „Kritériá“.
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Príloha k časti A.2
Návrh na plnenie kritérií

Údaje: Obchodné meno uchádzača

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

Adresa alebo sídlo uchádzača

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

(v prípade skupiny dodávateľov uviesť údaje za každého člena skupiny)
Kategória tovarov

Cena v EUR bez
DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

1. Cukríky, cukrovinky, dezerty
a čokolády, medy, výrobky fy
Mars, žuvačky, keksy a trvanlivé
pečivo, slané crackery a suché
plody
2. Konzervárenský tovar, rybie
konzervy, džemy a marmelády,
kompóty, paštéty, oleje a tuky,
strukoviny
3. Múka, cukor, ryža, soľ,
cestoviny a závarky, racionálna
výživa, polotovary
4. Koreniny, ochucovadlá, káva,
čaj
5. Nealkoholické nápoje a pivo

Celková cena*
(súčet kategórií tovarov 1-5)

* Celková cena sa vypočíta ako súčet súčinov jednotkovej ceny a predpokladaného množstva
konkrétneho tovaru podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom „Sortiment požadovaného potravinového
tovaru a nápojov.“
Uchádzač je povinný uvádzať ceny maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).
Cenu za dodávku tovaru spracuje uchádzač v plnom rozsahu v zmysle opisu predmetu zákazky v časti
B.1 „Opis predmetu zákazky“ a prílohy č. 1 k súťažným podkladom „Sortiment požadovaného
potravinového tovaru a nápojov.“
Zároveň uchádzač predloží podrobnú špecifikáciu ceny podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov
„Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov.“
Verejná súťaž – Potravinový tovar a nápoje
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Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE platiteľom DPH.
V ……………….…….. dňa ....................
uviesť miesto a dátum podpisu

.............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

doplniť podľa potreby

Poznámka:
-

uchádzač vyznačí, či po uzavretí rámcovej dohody s verejným obstarávateľom bude alebo
nebude platiteľom DPH
dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny
dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za
každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria musí byť súčasťou časti ponuky „Kritériá“.
Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
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A.3 Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za účasť uchádzača
v elektronickej aukcii

Za proces elektronickej aukcie uchádzača je zodpovedná nasledovná osoba:
meno:
priezvisko:
tel. číslo:
funkčná emailová adresa pre účely elektronickej aukcie:
Vyššie uvedená osoba sa oboznámila so systémom elektronickej aukcie a prečítala si pravidlá
uvedené v týchto súťažných podkladoch.
Vyššie uvedená osoba je oboznámená s hotline telefónnym číslom poskytovateľa e-aukčného
softvéru +421220255999 a v prípade technických problémov bude prednostne kontaktovať
prevádzkovateľa aukčného systému.

.................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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A.4 Zábezpeka
1.

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.

2.

Zábezpeka je stanovená vo výške 5000 EUR (slovom päťtisíc eur).

3.

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa
alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.

4.
Spôsob zloženia zábezpeky:
4.1.
Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa:
4.1.1.
Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v Štátnej
pokladnici Bratislava:
Číslo účtu: 7000073375/8180
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : IČO uchádzača
Doplňujúce údaje: Zábezpeka „Potravinový tovar a nápoje“
IBAN : SK32 8180 0000 0070 0007 3375
Swiftová adresa banky: SUBASKBX
4.1.2.
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr
v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky spôsobom
zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk.
4.1.3.
Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa odseku 4.1.1.
a odseku 4.1.2 tejto časti súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z tejto verejnej
súťaže vylúčená.
4.1.4.
Doklad o zložení zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa musí byť súčasťou ponuky „Ostatné“.
4.2.
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
4.2.1.
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Záručná listina môže byť vystavená
bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej
republike alebo zahraničnou bankou. Banková záruka musí zabezpečovať viazanosť ponuky
uchádzača minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej v bode 9.1 časti A.1
„Pokyny pre uchádzačov.“
4.2.2.
Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa
(veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky „Ostatné“.
4.2.3.
Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky uchádzača, bude ponuka uchádzača z tejto
verejnej súťaže vylúčená. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá
pobočku na území Slovenskej republiky, záručnú listinu vyhotoví v štátnom jazyku krajiny
sídla banky. Takáto záručná listina musí byť zároveň doložená prekladom do slovenského
jazyka alebo českého jazyka.
4.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa uvedených bodov 4.1. alebo 4.2. tejto časti
súťažných podkladov.
4.4. Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky ponuky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk:
4.4.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
podľa bodu 4.1. tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ zábezpeku uvoľní
najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia rámcovej dohody.
4.4.2. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky podľa bodu 4.2. tejto časti súťažných
podkladov, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný
obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
Verejná súťaž – Potravinový tovar a nápoje
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4.5. Podmienky uvoľnenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
4.5.1. Verejný obstarávateľ pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uvoľní zábezpeku uchádzačovi do
siedmich dní, ak:
4.5.1.1.
verejný obstarávateľ vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal
námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní
4.5.1.2.
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.
4.5.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne uvoľní zábezpeku uchádzačovi, keď zruší použitý postup
zadávania zákazky.
4.5.3. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky
až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
4.6.
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní 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,
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
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B.1 - Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru a nápojov slúžiaceho najmä pre
stravovanie zamestnancov verejného obstarávateľa. Sortiment je orientačne bližšie určený kódmi
spoločného slovníka obstarávania (CPV) a konkrétne výpisom sortimentu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1
súťažných podkladov „Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov.“
V rámci súťažných podkladov je uchádzačom v prílohe č. 1 súťažných podkladov „Sortiment
požadovaného potravinového tovaru a nápojov“ poskytnutý zoznam požadovaného potravinového tovaru
a nápojov vrátane predpokladaných množstiev, ktorý uchádzač ocení a bude slúžiť ako podklad pre
hodnotenie kritéria „najnižšia cena.“ Požadovaný konkrétny tovar ako aj jeho aktuálne množstvá sa budú
špecifikovať v jednotlivých objednávkach počas trvania rámcovej dohody. Úspešný uchádzač bude
povinný verejnému obstarávateľovi doručiť tovar v pracovný deň alebo v sobotu (v prípade potreby)
bezodkladne do 60 min. od telefonickej alebo e-mailovej objednávky verejného obstarávateľa, resp. v inom
vopred dohodnutom čase. Miestom dodania predmetu tejto zmluvy je Správa účelových zariadení - SÚZA,
Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava, resp. pracovisko SÚZA - MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36
Bratislava, čo bude vždy uvedené v jednotlivých čiastkových objednávkach verejného obstarávateľa.
Dodanie predmetu zákazky na jednotlivé prevádzky bude potrebné vždy do 07:00 hod, pokiaľ nebude v
jednotlivých čiastkových objednávkach uvedené inak.
Hodnota dodávaného potravinového tovaru a nápojov za obdobie trvania rámcovej dohody nesmie
prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky.
Jednotlivé položky tabuľky – príloha č. 1 súťažných podkladov „Sortiment požadovaného potravinového
tovaru a nápojov“ je potrebné oceniť ponukovými cenami a priložiť ako súčasť ponuky časť „Kritériá“. Je
nutné oceniť všetky položky (stanoviť jednotkovú cenu pri predpokladanom množstve tovaru) a súčet
takto ocenených tovarov bez DPH predstavuje hodnotu pre kritérium na vyhodnotenie ponúk. Po ukončení
elektronickej aukcie sa jednotkové ceny ako aj celková cena predložené v ponuke upravia podľa jej
výsledkov a budú tvoriť prílohu rámcovej dohody.
Poradie jednotlivých položiek, uvádzané počty, ako aj názvy jednotlivých položiek nie je prípustné
meniť. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky (štandardné
balenie, bezplatná doprava).
Na účely elektronickej aukcie verejný obstarávateľa stanovil 5 kategórií požadovaného tovaru, ktoré sú
uvedené v časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ a budú tvoriť prvky elektronickej aukcie.
Neoddeliteľnou súčasťou opisu predmetu zákazky je príloha č. 1 súťažných podkladov –
„Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov“.
Pozn. k prílohe č. 1 súťažných podkladov „Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov“
a)

Uvedené počty kusov jednotlivých položiek sú predpokladané a nemusia sa zhodovať so skutočnou potrebou,
ktorá bude špecifikovaná v jednotlivých objednávkach počas trvania rámcovej dohody

b)

Pokiaľ je v prílohe uvedený názov výrobku, značka tovaru alebo výrobca, uchádzač môže pri takejto položke
navrhnúť rovnocenný tovar resp. ekvivalentný tovar rovnakej alebo vyššej kvality.

c)

Požiadavky na jednotlivé tovary sú stanovené ako minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky, ktoré je potrebné dodržať. V prípade predloženia ekvivalentného výrobku je potrebné dodržať
minimálnu stanovenú hodnotu váhy brutto – objemová jednotka výrobku gram/liter a kvalitatívne parametre
jednotlivých tovarov. V prípade, že uchádzač pri spracovaní ceny predmetu zákazky použije ekvivalentné
výrobky, predloží do ponuky časť „Ostatné“ prehľad ekvivalentných výrobkov použitých pri ocenení predmetu
zákazky v členení podľa poskytnutej prílohy č. 1 podľa kategórií tovarov. Prehľad bude tvoriť súčasť ponuky
časť „Ostatné“. Ak uchádzač tento prehľad nevypracuje alebo niektorú položku do neho nezahrnie, bude
verejný obstarávateľ mať za to, že uchádzač ocenil výrobky uvedené poskytnutej prílohe č. 1 k súťažným
podkladom „Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov”.
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B.2 Spôsob určenia ceny
Uchádzačom navrhovaná cena uvedená v prílohe k časti A.2 súťažných podkladov, resp. suma uvedená
uchádzačom do elektronickej aukcie bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena jednotlivých položiek je stanovená ako cena maximálna počas platnosti rámcovej dohody a musia
v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky podľa týchto súťažných
podkladov.
Do tejto ceny je možné započítať iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3
zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách ako konečná cena.
Pri stanovení cien oceňovaného sortimentu, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov „Sortiment
požadovaného potravinového tovaru a nápojov“ je nutné rešpektovať všetky požiadavky na tovar vrátane
jeho kvality a druhu, pričom je potrebné zohľadniť predpokladané množstvo stanovené v opise predmetu
zákazky.
Cena bude obsahovať aj služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky (štandardné balenie, bezplatná
doprava).
Uchádzač ocení celkovo všetky položky, ktoré sú požadované v rámci predmetu zákazky opísaného
v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov a v prílohe č. 1 súťažných podkladov –
„Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov.“
Po ukončení elektronickej aukcie uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote
upravenú prílohu č. 1 súťažných podkladov „Sortiment požadovaného potravinového tovaru a nápojov“
v zmysle výsledkov elektronickej aukcie. Jednotkové ceny jednotlivých položiek (tovarov) musia byť
upravené tak, že ich hodnota nesmie byť vyššia ako ich pôvodná hodnota (pred uskutočnením
elektronickej aukcie) v predloženej prílohe č. 1 súťažných podkladov „Sortiment požadovaného
potravinového tovaru a nápojov“, teda môže ostať rovnaká alebo sa môže znižovať, ale zároveň nesmie
byť nulová. Celková cena v EUR bez DPH v upravenej prílohe č. 1 k súťažným podkladom bude
v súlade s celkovou cenou bez DPH, ktorú uchádzač predložil v elektronickej aukcii a zároveň v súlade
s cenami príslušných kategórií tovarov.
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B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Nižšie uvedený návrh rámcovej dohody (príloha k tejto časti súťažných podkladov) je pre
uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení ho dopĺňať a akýmkoľvek spôsobom upravovať, čo
potvrdzujú predložením čestného vyhlásenia, ktoré je obsiahnuté v prílohe k časti A.1 týchto súťažných
podkladov („Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov“) a bude
predložené v časti ponuky uchádzača označenej slovom „Ostatné.“
Uchádzači nepredkladajú podpísaný nižšie uvedený návrh rámcovej dohody vo svojej ponuke.
Pred podpisom rámcovej dohody s úspešným uchádzačov, budú verejným obstarávateľom do
znenia rámcovej dohody doplnené údaje podľa výsledku verejného obstarávania, ktoré neboli známe
verejnému obstarávateľovi pri príprave návrhu rámcovej dohody.
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Príloha k časti B.3

Rámcová dohoda
č..............
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov.
1.

Zmluvné strany

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Údaj o zápise:
(ďalej len „Predávajúci“)
a
Kupujúci:
Správa účelových zariadení
Sídlo:
Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava
Zastúpený:
JUDr. Roman Paldan, riaditeľ
IČO:
30 806 101
IČ DPH:
SK 2020799341
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000073375/8180
ďalej len ako „kupujúci“
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení (ďalej len „OBCHZ“) túto rámcovú dohodu (ďalej len zmluva).
2.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je zmluvný záväzok predávajúceho dodať na svoje náklady
kupujúcemu tovar určený v bode 2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k
uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu:
a) Cukríky, cukrovinky, dezerty a čokolády
b) Medy
c) Výrobky fy Mars
d) Žuvačky
e) Keksy a trvanlivé pečivo
f) Slané crackery a suché plody
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g) Konzervárenský tovar
h) Rybie konzervy
i) Džemy a marmelády
j) Kompóty
k) Paštéty
l) Oleje a tuky
m) Strukoviny
n) Múka, cukor, ryža, soľ
o) Cestoviny a závarky
p) Racionálna výživa
q) Polotovary
r) Koreniny, ochucovadlá, káva, čaj
s) Káva a čaj
t) Nealkoholické nápoje
u) Pivo
(ďalej len ,,predmet zákazky“) podľa sortimentu a cenníka uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to
v množstve a skladbe podľa čiastkových objednávok kupujúceho počas účinnosti tejto zmluvy v
pracovný deň alebo v sobotu (v prípade potreby) bezodkladne do 60 min. od telefonickej objednávky
alebo e-mailovej objednávky kupujúceho, resp. v inom vopred dohodnutom čase.

3. Kúpna cena a jej splatnosť a platobné podmienky
1. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle §
3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách.
2. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene dodávaného predmetu zákazky v zmysle cenníka
jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na fakturácii prevzatého predmetu zákazky po dodaní, na základe
faktúry predávajúceho. Predávajúci je povinný tovar na základe tejto zmluvy fakturovať na
samostatných faktúrach.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov a musí ako
prílohu mať priložený potvrdený preberací doklad - kupujúcim podpísaný dodací list fakturovaného
predmetu zákazky.
5. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní predmetu zákazky
kupujúcemu za stanovené obdobie a jej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu
formou bankového prevodu na účet predávajúceho.
6. V prípade, ak kupujúci neuhradí fakturovanú kúpnu cenu v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého
dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania až do zaplatenia kúpnej ceny.
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7. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet zákazky v dohodnutej lehote, je kupujúci od prvého dňa
omeškania oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny
predmetnej objednávky za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok
kupujúceho na prípadnú náhradu škody. V prípade, ak k dodaniu predmetu zákazky v stanovenom
čase nedôjde 3x po sebe alebo 3 po sebe nasledujúce dni, kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od
zmluvy.
8. Počas trvania tejto rámcovej dohody je kupujúci na základe § 10b zákona o verejnom obstarávaní
povinný vykonávať každých šesť mesiacov zisťovanie vývoja ceny za tovary v prílohe č. 1 za
rovnakých obchodných podmienok ako sú uvedené v tejto Zmluve na relevantnom trhu a to formou
prieskumu trhu, pričom odberateľ posúdi aspoň tri cenové ponuky na dodanie porovnateľných
tovarov v predpokladanom množstve uvedenom v súťažných podkladoch.
9. Ak aritmetický priemer troch najnižších celkových cien tovarov zistených podľa bodu 8. tohto článku
zmluvy je nižší ako celková cena za tovary uvedené v prílohe č. 1, vyhotoví kupujúci návrh dodatku
k tejto zmluve, ktorým sa upraví cena za tovary (ďalej len „návrh dodatku“). V návrhu dodatku sa
upraví jednotková cena jednotlivých položiek tovaru tak, že nová jednotková cena za tovary bude vo
výške aritmetického priemeru troch najnižších jednotkových cien porovnateľných tovarov zistených
podľa bodu 8. tohto článku zmluvy.
10. Postup podľa bodu 9 tohto článku zmluvy sa aplikuje iba na tie položky uvedené v prílohe č. 1
Zmluvy, ktorých cena zistená prieskumom trhu podľa bodu 8 tohto článku zmluvy je nižšia ako cena
uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy. Kupujúci doručí predávajúcemu oznámenie o novej cene za tovary
spolu s návrhom dodatku.
11. Ak predávajúci nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 9 a 10 tohto článku zmluvy, je povinný do 30
dní od jeho oboznámenia s novou cenou oznámiť kupujúcemu svoj nesúhlas so znížením ceny. Ak
predávajúci súhlasí so znížením ceny je povinný do 30 dní od oboznámenia s novou cenou oznámiť
to kupujúcemu a doručiť kupujúcemu v tejto lehote podpísaný návrh dodatku.
12. Ak predávajúci nedoručí svoj súhlas so znížením ceny a podpísaný návrh dodatku podľa bodu alebo
predávajúci oznámi, že nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, kupujúci má
právo vypovedať túto zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom
doručenia výpovede.
13. Celková cena za plnenie podľa tejto zmluvy nesmie presiahnuť finančný limit plnenia, ktorý je
228 064,77 EUR bez DPH (slovom dvestodvadsaťosemtisícšesťdesiatštyri eur a sedemdesiatsedem
centov bez DPH). Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v tomto bode.
14. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom subdodávateľ,
ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom
subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa,
ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie
predávajúceho, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade, ak predávajúci nesplní voči kupujúcemu svoju oznamovaciu povinnosť,
kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 15% sumy,
fakturovanej predávajúcim za predchádzajúci kalendárny mesiac.
4.

Miesto a čas dodania

1. Miestom dodania predmetu tejto zmluvy je Správa účelových zariadení - SÚZA, Drotárska cesta 46,
811 04 Bratislava, resp. pracovisko SÚZA - MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava a
konkrétne bude vždy uvedené v jednotlivých čiastkových objednávkach kupujúceho. Dodanie
predmetu zákazky na jednotlivé prevádzky je potrebné vždy do 07:00 hod, pokiaľ nie je v
jednotlivých čiastkových objednávkach uvedené inak.
Verejná súťaž – Potravinový tovar a nápoje
.
25

Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava
2. Predávajúci je povinný dodať predmet zákazky kupujúcemu na svoje náklady na miesto dodania,
ktoré je uvedené v zmysle bodu 4.1. v jednotlivých čiastkových objednávkach kupujúceho, a to každý
pracovný deň alebo v sobotu (v prípade potreby), bezodkladne do 60 min., resp. vo vopred
dohodnutom čase. Rozvoz predmetu zákazky mimo týchto dní bude predávajúcim vykonávaný podľa
vzájomnej dohody s kupujúcim na základe uzavretia čiastkových objednávok. Cena dopravy
predmetu zákazky a balenie je zahrnuté v cene predmetu zákazky.
3. Predávajúci je pri dodaní predmetu zákazky povinný odovzdať kupujúcemu dodací list, ktorý sa na
dodaný predmet zákazky vzťahuje, a kupujúci je povinný podľa tohto dodacieho listu dodaný
predmet zákazky prevziať.
5.

Spôsob objednávania a obal tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zákazky na základe telefonickej objednávky
(dodatočne potvrdenej aj písomne), a to na telefónnom čísle: ........................... alebo písomnej
objednávky (bežnou korešpondenciou, resp. e-mailom): ...................@..............., . Bežné čiastkové
objednávky sa budú realizovať podľa čl. 2 bod 2.2.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky zabalený spôsobom potrebným na jeho prepravu,
uchovanie a ochranu. Predmet zákazky bude kupujúcemu dodávaný balený alebo voľne uložený v
hygienicky čistých a zdravotne nezávadných obaloch.

6.

Záruka za akosť

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zákazky v zmysle Potravinového kódexu SR.
2. Predávajúci preberá záväzok, že dodaný predmet zákazky bude od dátumu dodania po dobu
vyznačenú na tovare, resp. na dodacom liste ako minimálna doba trvanlivosti v zmysle tejto zmluvy
spôsobilý na obvyklý účel.
3. Predávajúci sa zaväzuje na predmet zákazky dodávané kupujúcemu vyznačiť ich minimálnu
trvanlivosť (ďalej len ,,záručná doba“) na viditeľnom mieste alebo ju vyznačiť v dodacích listoch.
4. Predávajúci zaručuje, že dodaný tovar bude mať dohodnutú kvalitu po dobu minimálnej trvanlivosti
platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej doby. Záručná doba je vyznačená na
obale každého malospotrebiteľského balenia dodaného tovaru podľa ustanovení Potravinového
kódexu. Predávajúci ručí za právnu bezchybnosť tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najviac
v 1/3 lehoty záručnej doby garantovanej výrobcom, alebo príslušnou normou. Nebezpečenstvo vzniku
škody na dodanom tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru v prevádzke
kupujúceho.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky kupujúcemu v kvalite podľa Zákona o potravinách č.
152/1995 Z.z. v platnom znení a v kvalite podľa podnikových noriem.
6. Predávajúci sa zaručuje, že dodaný predmet zákazky bude spĺňať požadovanú kvalitu po celú dobu
stanovenej doby minimálnej trvanlivosti. Podľa Potravinového kódexu SR, kupujúci nepreberá od
predávajúceho predmet zákazky, ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula alebo je po lehote
uvedenej v bode 6.4.
7.

Reklamácia vád

1. Vady predmetu zákazky je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po ich zistení
pri ich preberaní, najneskôr však do skončenia trvania záručnej doby podľa článku 6. tejto zmluvy.
2. Reklamáciu vád predmetu zákazky je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne u
zodpovedného pracovníka predávajúceho.
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3. Reklamácia kupujúceho bude predávajúcim riešená bezodkladnou bezplatnou výmenou opodstatnene
reklamovaného predmetu zákazky ,,kus za kus“.
4.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodávanému predmetu zákazky momentom jeho prevzatia
podľa článku 4.3. tejto zmluvy.
9.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami
OBCHZ a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.
3. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým
dohodou.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Je uzatvorená na dobu určitú, a to na
24 mesiacov od jej uzatvorenia s možnosťou jej predĺženia o ďalších najviac 24 mesiacov formou
dodatku k zmluve. Platnosť zmluvy zaniká pred uplynutím lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete
vyčerpaním finančného limitu vo výške 228 064,77 Eur bez DPH.
5. Kupujúci môže bez udania dôvodu vypovedať túto zmluvu. Výpoveď musí byť v písomnej forme a
riadne doručená druhej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
a) príloha č. 1 – cenník predmetu zákazky
7. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť
novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase
jej podpisu.
8. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom predávajúci aj
kupujúci dostanú po dvoch vyhotoveniach.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho
pripájajú podpisy.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

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

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

za predávajúceho

za kupujúceho
JUDr. Roman Paldan
riaditeľ
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