MINISTERSTVO OBRANY SR
Hospodárska správa____
Č.p.: HSa - 315 - 1/2017 SkŠS

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky zákazky
podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Ministerstvo obrany SR
Hospodárska správa
Sídlo :
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO :
30 845 572
Kontaktná osoba: Marian BIELENÝ
Telefón :
0960 32 22 40; 0903 820 110
Fax:
0960 31 31 10
e-mail:
bielenym@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky:
Potraviny
3. Druh a množstvo tovaru:
Nákup zákuskov a pagáčov, množstvo podľa prílohy č.1
4. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva
5. Miesto dodania tovaru:
Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Termín dodania :
Postupne podľa vystavených objednávok počas doby platnosti kúpnej zmluvy
7. Opis predmetu zákazky:
Viď príloha č.1
8. Rozsah ponuky:
Na celý predmet zákazky
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
– adresa verejného obstarávateľa
– adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
– označenie „Verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“,
– heslo „Zákusky“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Poštou: Ministerstvo obrany SR,Hospodárska správa,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
Osobne: Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa,
Za kasárňou 3, Bratislava,
budova č. 5, miestnosť č. 122 pracovisko administratívnej bezpečnosti
(podateľňa), v čase od 7,30-11,30; 13,00-14,30hod.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 4. januára 2018 do 9,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi.
10. Vyhodnotenie ponúk:
Otvárenie ponúk sa uskutoční dňa 4. januára 2018 o 10,00 hod. na adrese: Hospodárska
správa MO SR, Za kasárňou 3, budova č.7, miestnosť č.17. Na otváraní ponúk sa môže
zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Vyhodnocovanie ponúk komisou je neverejné. Po vyhodnotení predložených cenových
ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali
výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
11. Podmienky účasti:
Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať
resp. dodávať požadovaný tovar (nemusí byť úradne osvedčená) alebo v súlade s § 152
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, doklad
o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO.
Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi
doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky (originál alebo úradne osvedčenú kópiu),
v prípade, že uchádzač je vedený v zozname hospodárskych subjektov, doklad o oprávnení
podnikať nepredkladá.
12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
- objednaný tovar dodať na adresu: Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Stravovacie zariadenie
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru v prílohe č.1, pričom ceny
musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty
platnosti kúpnej zmluvy. Úpravu cien je možné vykonať len na základe dohody kupujúceho s
predávajúcim a to formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve a len na základe
preukázateľných údajov o objektívnom náraste nákladov predávajúceho. Predávajúci je
povinný predložiť kupujúcemu podrobnú kalkuláciu tvorby ceny, v ktorej vyjadrí, akým
percentom sa podieľa na konečnej cene surovina, mzdové náklady, povinné odvody, náklady
na energie, vecné náklady, ostatné náklady vrátane primeraného zisku, do ceny je nutné
započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca
kupujúceho potvrdí podpisom prevzatie tovaru,
- na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení
predmetu zákazky a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,
- faktúru doručiť do 10 dní po dodaní tovaru na adresu: Ministerstvo obrany SR,
Hospodárska správa, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR.

13. Obsah ponuky:
a) doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci plnenie podmienok účasti,
b) cenová ponuka: Uchádzač musí predložiť úplnú cenovú ponuku vypracovaná podľa prílohy
č.1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené
originálom, resp. kópiou plnomocenstva),
c) prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie služby
uvedenými vo výzve č.: HSa - 315-1/2017 SkŠS; prehlásenie musí byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou konať za uchádzača (oprávnenie
konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).
14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:
Ponuka musí byť predložená podľa vzorov na predkladanie cenovej ponuky.
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietky v zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač musí pred uzavretím zmluvy predložiť originál dokladu alebo jeho
osvedčenú kópiu podľa bodu 11 tejto výzvy, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v čase
obstarávania.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu
súčinnosť na uzavretie zmluvy, alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Verejný obstarávateľ je aj oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne
sprístupniť na svojej internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných ústredných
orgánov štátnej správy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadovaný rozsah zákazky na
základe potrieb rezortu Ministerstva obrany SR v závislosti na vyčlenení rozpočtových
prostriedkov.
17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená
Príloha: Cenová ponuka k Výzve č.: HSa-315-1/2017 SkŠS

Ing. Jaroslav BĚHULA
riaditeľ Hospodárskej správy MO SR

Príloha č.1

Cenová ponuka
Predmet zákazky:

Zákusky a pagáče

Uchádzač:
Adresa, sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie, číslo účtu:
Telefón, e-mail adresa:

HODNOTIACA TABUĽKA

P.č.

Názov tovaru

M.j.

1.

Veterník 80g

kus

2.

Punčový rez 60g

kus

3.

Dobošový rez 60g

kus

4.

Kokosový rez 60g

kus

5.

Višňový rez 60g

kus

6.

Čokoládová roláda 60g

kus

7.

Štrúdľa (jablková, maková) 90g

kus

8.

Bolero 80g

kus

9.

Pagáč škvarkový

kg

10.

Pagáč syrový

kg

Cena za
1 ks/kg v € bez
DPH

Cena za
1 ks/kg v € s
DPH

Celkom cena za všetky nakupované tovary v € s DPH

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko,
podpis štatutárného zástupcu uchádzača

