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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice     

IČO:  00696871 

Štatutárny orgán: MUDr. Ján Valko, PhD., MPH, riaditeľ 

Sídlo:   Garbiarska 4, 040 01 Košice    

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Viera Danková 

Telefón: 055/796 65 19 

e –mail: vo.sspmk@gmail.com   

2. Názov predmetu zákazky: 

Mäso a mäsové výrobky  

Hlavný slovník CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15130000-8 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov 

vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie 

uvedenej v prílohe č. 1. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  do 50 000,00 Eur 

5. Základné zmluvné podmienky:  

Miesto dodania tovaru: Garbiarska 4, 040 01 Košice 

Lehota na dodanie predmetu zákazky: 12 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy, max. do 

vyčerpania finančného limitu 

Splatnosť faktúr: minimálne 30 dní 

6. Lehota na predkladanie ponúk : 11.02.2019 do 12.00 hod. 

7. Stanovenie ceny: 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. Cenu je 

potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality podľa prílohy č. 1 – 

Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky.  Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke 

je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu DPH a cenu s DPH.  Ak uchádzač nie je  platcom 

DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.  

8. Predkladanie dokladov a ponuky: 

Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky – Príloha č. 1 a doručiť verejnému obstarávateľovi spolu  

s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. v uzatvorenej 

obálke. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom: „Obstarávanie – NEOTVÁRAŤ!“, heslom 

obstarávania „Mäso a mäsové výrobky“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného 

obstarávateľa a uchádzača. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno 

meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky 

vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je 

možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. 

9. OBSAH PONUKY:  

9.1. Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 1 

9.2. Originál alebo overená kópia platného potvrdenia o registrácii prevádzkarne podľa z. č. 39/2007 

       Z.z. v znení neskorších predpisov na preukázanie súhlasu štátneho orgánu s výrobou, skladovaním 

       a distribúciou predmetu zákazky.  

9.3. Originál alebo overená kópia platného osvedčenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

       SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle 

       potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávku tovaru bude dodávateľ vykonávať na základe 
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       zmluvného vzťahu s dopravcom, dodávateľ predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie 

       hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky. 

9.4. Pridelené schvaľovacie číslo pre prevádzku na spracovanie čerstvého mäsa štátnou a potravinovou 

       správou SR. 

9.5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

       konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

       obvyklého pobytu. 

9.6. Zoznam dodávok tovaru rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za 

 predchádzajúce tri roky (2016, 2017, 2018). Zoznam musí obsahovať: identifikačné údaje 

 odberateľov,  kontaktné adresy vrátane telefónnych čísiel alebo e-mailových adries, u ktorých 

 je možné overenie predložených informácií, predmet zmluvy, zmluvná cena bez DPH a termín 

 dodania tovaru (Minimálne 3 odberateľov, ktorých minimálna zmluvná cena dodávky za 

 posledné 3 roky bola 40 000 Eur bez DPH).  

9.7. Vyplnený Návrh zmluvných podmienok – kúpna zmluva – Príloha č. 2 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: cena a kvalita. 

      Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky. 

11. Prijatie ponuky: 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka na predmet zákazky v písomnej forme. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu 

s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 

obstarávaní alebo u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov). 

12. Doplňujúce informácie: 

• Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  

splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade, ak: 

a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto 

výzve; 

b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

c. nebude predložená ani jedna ponuka 

d. celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný rozpočet verejného 

obstarávateľa. 

• Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

• Zmluva, objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 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. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Strediska sociálnej 

pomoci mesta Košice zverejniť uvedené dokumenty vrátane príloh v plnom rozsahu. 

 

Košice dňa 28.01.2019 

 

 

 

MUDr. Ján Valko, PhD., MPH 

                           riaditeľ 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky – Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 2: Návrh zmluvných podmienok – Kúpna zmluva 


