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Ev.č.: EPÚ/A/2019/733/2355 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
zákazky malého rozsahu 

 

Na zadávanie zákazky „malého rozsahu“ sa ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z., zákon o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podľa § 1 ods. 14, nevzťahujú a postup zadávania 

zákazky nie je ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice     

IČO:  00696871 

Štatutárny orgán: Mgr. Zdena Sloviková, poverená zastupovaním riaditeľa  

Sídlo:   Garbiarska 4, 040 01 Košice    

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Viera Danková 

Telefón: 055/796 65 19; mobil: +421 911 216 832 

e –mail: vo.sspmk@gmail.com   

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Cukrárenské výrobky 

Hlavná slovník CPV: 15812200-5 Torty, zákusky; 15812120-0 Koláče;  

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok cukrárenských 

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):  2 000,00 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 : 20.08.2018 do 11:00 hod. 

(vrátane dokladov) 

 

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 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 Návrh na plnenie kritéria – cenová 

ponuka a doručiť verejnému obstarávateľovi spolu s požadovanými dokladmi osobne, 
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poštou alebo mailom na adresu vo.sspmk@gmail.com s označením „NEOTVÁRAŤ- 

súťaž -  Cukrárenské výrobky“. 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 – cenová ponuka – Príloha č. 1  

9.2. Návrh zmluvných podmienok – Kúpna zmluva – Príloha č. 2 

9.3. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3  

 

9.4  Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (kópia 

       výpisu o OR, ŽR). Uchádzač tento doklad predkladať nemusí, ak je zapísaný v Zozname 

       hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Ak uchádzač 

       doklad nepredloží a nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, verejný 

       obstarávateľ môže overiť jeho oprávnenie v Registri právnických osôb, podnikateľov a  

       orgánov verejnej moci, ak je zapísaný v danom registri; ak by vyhľadávanie v príslušnom 

       registri nebolo možné, v takom prípade bude uchádzač požiadaný o doplnenie daného 

       dokladu. 
 

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. 
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• 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.  

• Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky malého 

rozsahu nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. podať námietky. 

 

 

Košice 09.08.2019 

 

 

 

 

Mgr. Zdena Sloviková 

          poverená zastupovaním riaditeľa 

 

 

 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka 

Príloha č. 2: Návrh zmluvných podmienok – kúpna zmluva 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača 


