
                  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie ponuky/elektronicky 
 

Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. 
Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
 

„Pekárenské výrobky“ 
 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
IČO: 42118727  
Sídlo:  P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
Kontaktná osoba:  Bc. Zubčáková Miroslava  
Telefón:  038/532 67 50 
       038/522 19 11  
e-mail:  domovdochodcov.to@stonline.sk 
   
Internetová adresa:  - 

 
2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je realizácia dodávky  tovaru s názvom „Pekárenské výrobky“ na   základe 
telefonických objednávok.  
 

3. Množstvo alebo rozsah predmetu 
Chlieb rascový KB 11 000 ks, chlieb grahamový KB 2 400 ks, rožok štandard 30 000 ks, rožok 
grahamový 39 500 ks, žemľa štandard 20 000 ks, veka krájaná KB 1 000 ks,  uzol 1 000 ks, 
cereálka 1 000 ks, pletenka s posypom 1 000 ks, pagáč oškvarkový 500 ks, závin makový 500 
ks, závin orechový 500 ks, závin kakaový 500 ks, bábovka 1 000 ks, rožok cereál parížsky 4 000 
ks, pletenec syrový 4 000 ks,  vianočka 1 800 ks, koláč lekvárový 2 200 ks, koláč tvarohový 
2 200 ks, koláč jablkový 2 200 ks, koláč moravský 2 200 ks, šiška marmeládová 500 ks, šiška 
čokoládová 500 ks, strúhanka 320 ks, droždie 140 ks.    

     
4. Miesto dodania predmetu zákazky 

„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66 
 955 01 Topoľčany, sklad pekárenských výrobkov. 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: 15811000-6, 15811100-7, 15811200-8.    
  

6. Predpokladaná cena 
27 000,-- EUR bez DPH       

       



7.  Obsah ponuky 
a) Nacenená celková cena za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH. Celková cena musí 

byť konečná, musí obsahovať cenu zákazky, dopravy, prípadne iné náklady dodávateľa 
súvisiace s predmetom dodávky. (Príloha č. 1) 

 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  
uvedie v zložení: 

     -     navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

        -     sadzba  DPH a výška  DPH, 

        -     navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. (Príloha č. 2) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platcom DPH,  upozorní. 
 

b) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – dokladom 
o oprávnení podnikať (predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom zákazky) 
alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
 

c) Technická a odborná spôsobilosť,  ktorú uchádzač predloží podľa:  
§ 28 ods. 1, písm. d)  - opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom - 
zoznam motorových vozidiel vo vlastníctve uchádzača s ktorými plánuje dopravovať tovar 
na miesto dodania. V prípade, že dodávku tovaru bude vykonávať na základe zmluvného 
vzťahu s dopravcom, kópiu tejto zmluvy. Uchádzač opis predloží v tvare; typ mot. vozidla - 
druh nadstavby -evidenčné číslo., povolenie ŠVS. (poprípade fotokópiou technickej 
dokumentácie s ktorej sú zreteľné požadované údaje.) Platné rozhodnutie vydané príslušným 
úradom o schválení prevádzkarne na výrobu a dodávku pekárenských  výrobkov v zmysle v 
súčasnej dobe platných noriem a právnych predpisov. - originál alebo úradne osvedčená 
kópia dokladu. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby.  
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a 
odborné kapacity inej osoby, túto skutočnosť preukazuje uchádzač v súlade s § 28 ods. 2 
zákona č. 25/2006 Z. z. písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok 
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi 
poskytnuté. Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní: Uchádzač musí preukázať, že disponuje 
požadovanými dokladmi, ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu zmluvy - dodávať tovar v 
požadovanej kvalite a požadovanom množstve. 
 
Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení alebo 
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka 
nebude ďalej hodnotená.    
 



8. Predloženie ponuky 
 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:  
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

         označenie ponuky:  NEOTVÁRAŤ     „Pekárenské výrobky“  
 

b) lehota na predkladanie ponúk: 04. 11. 2013 do 08.00 h. 
c) otváranie obálok: 04. 11. 2013 o 10.00 h. 

 
Ponuka bude predložená elektronicky alebo poštou. 
           

 Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  
    
 
9. Trvanie zmluvy: 
      Jeden rok od podpisu zmluvy.  

 
10.  Kritérium na hodnotenie: 

 Najnižšia cena s DPH.  
  

11.  Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 
Bc. Miroslava Zubčáková 
Kontakt: 038/ 652 67 50  

           038/522 19 11  
 
12.   Ďalšie informácie   

Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým  
bude uzatvorený zmluvný vzťah.  

 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený výsledok 
poštou. Uchádzač, ktorý neuspel, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  
Bc. Miroslava Zubčáková 
 
Topoľčany, 28. 10. 2013 
 
 
 



PRÍLOHA Č. 1         PONUKA 

predložená  na predmet zákazky: 
 

Pekárenské výrobky 
 

pre verejného obstarávateľa: 
 

„MÔJ DOMOV", Zriadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 
Predkladá uchádzač: 

 
Obchodný názov 
uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
upozorní): 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu 
uchádzača:  

 

Kontaktná osoba 
pre účely tohto 
verejného 
obstarávania: 

 

Kontakty: Štatutárneho zástupcu 
uchádzača 

Kontaktnej osoby 
uchádzača pre účely tohto 
verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

Fax:   

E-mail : 
Internetová adresa:   

 
 
V ......................., dňa ...................... 

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

                                                                                                         ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 
             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 

 
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 



NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 
Verejný obstarávateľ:  
„MÔJ DOMOV", Zriadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 
 
 
Predmet zákazky:  

Pekárenské výrobky 
 

  
 
Uchádzač: ....................................................................................................................................... 
     (Obchodné meno a sídlo uchádzača) 
 
 
Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH ..................  
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky) 

 
 
 
 
 
Celková cena za predmet zákazky v € s DPH za 12 mesiacov 
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním 
predmetu zákazky) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
V .............................. dňa .................... 
 

         
                                                                                                       

          ................................................................... 
                                                                                                         (titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     
       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 

             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 
 
 
 
             
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 



Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 
 
Príloha č. 2 
 
Predmet zákazky: pekárenské výrobky  
 

„Množstvo a predpoklad ceny tovaru“ (vyplní uchádzač) 
 
 
P. č. 
 

Názov tovaru 
 

Hmotnosť 
v gramoch 

Počet   
v ks 

Cena/ks 
bez DPH 
v € 

Celková 
cena bez  
DPH 

 
DPH 
20 % 

Cena 
spolu 
s DPH v € 

1. Chlieb rascový 
krájaný, balený 1000g 11 000     

2. Chlieb graham 
krájaný balený 1000g 2 400     

3. Rožok 
štandard  50g 30 000     

4. Rožok 
grahamový 60g 39 500     

5. Žemľa 
štandard 50g 20 000     

6. Veka krájaná 
balená 300g 1 000     

7. Uzol 
cesnakový 70g 1 000     

8. Cereálka 50g 1 000     

9. Pletenka 
 s posypom 120g 1 000     

10. Pagáč 
oškvarkový 50g 500     

11. Závin  
makový 250g 500     

12. Závin 
orechový 250g 500     

13. Závin 
 kakaový 250g 500     

14. Bábovka 300g 1 000     

15. Rožok cereál 
parížsky 70g 4 000     

16. Pletenec 
syrový 70g 4 000     

17. Vianočka 350g 1 800     

18. Koláč 
lekvárový 70g 2 200     

19. Koláč 
tvarohový 70g 2 200     

20. Koláč 
 jablkový 70g 2 200     



21. Moravský 
koláč 80g 2 200     

22. Šiška 
marmeládová 60g 500     

23. Šiška  
čokoládová 60g 500     

24. Strúhanka 500g 320     

25. Droždie 1000g 140     

Cenová ponuka celkom  
za jeden rok plnenia zmluvy 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


