Vojenský útvar 3030 Zvolen
Č. p. : kvrps-71-18/2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru/*) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené VÚ 3030 Zvolen
Sídlo:
Borovianska cesta 1, Zvolen
IČO:
30845572
Kontaktná osoba:
kpt. Ing. Tomáš CINGEL
Telefón:
0960/462 274; 0908251526
Fax:
0960/462 319
E-mail:
tomas.cingel@mil.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie dodávky čerstvého ovocia a zeleniny v kvalite podľa platných noriem podľa potrieb
objednávateľa, vrátane dopravy a vyloženia na miesto dodania.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu
zákazky.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
tovar/služba
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Názov položky

Banány
Broskyne
Brokolica
Cesnak
Cibuľa
Cibuľa jarná
Citrón
Hrozno stolové biele
Hrozno stolové červené
Hrušky
Jablká (golden, Gala, čer, Idared, Jonagold)
Kapusta hlávková biela, červená
Kaleráb
Karfiol
Kel hlávkový
Mandarínky

Predpokladané
množstvo

MJ

30
kg
12
kg
10
kus
14
kg
190
kg
5 zväzok
2
kg
5
kg
5
kg
40
kg
87
kg
42
kg
2
kg
15
kus
3
kg
20
kg

17 Marhule
18 Mrkva
19 Nektárinky
20 Paprika (zelená, červená, žltá, PCR)
21 Paradajky
22 Petržlen
23 Pomaranče
24 Pór
25 Šalát ľadový
26 Uhorky šalátové
27 Zeler
„alebo ekvivalentný”

5
25
5
20
20
9
20
1
30
15
11

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá tovarov
v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne do
výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy; 03212100-1 - Zemiaky; 03221100-7 - Koreňová a
hľuzová zelenina; 03221230-7 - Papriky; 03221240-0 - Paradajka; 03221260-6 - Huby; 032212709 - Uhorka; 03221310-2 - Hlávkový šalát; 03221410-3 - Kapusta; 03221420-6 - Karfiol; 032214309 - Brokolica; 03221440-2 - Ružičkový kel; 03222111-4 - Banány; 03222112-1 - Ananás;
03222220-1 - Pomaranče; 03222240-7 - Mandarínky; 03222321-9 - Jablká; 03222322-6 - Hrušky;
03222331-2 - Marhule; 03222332-9 - Broskyne; 03222341-5 - Stolové hrozno; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na
častí.
2.6 Miesto dodania tovaru:
Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Veľká Ida
Ulica: Veľká Ida - GPS súradnice 48°35'58.7"N 21°08'38.4"E (48.599637, 21.144010)
2.7 Termín dodania tovaru predmetu zákazky:
Predávajúci dodá tovar v pracovný deň v čase od 7:15 do 13:00 hod. najneskôr do 4 pracovných dní od
doručenia telefonickej, emailovej alebo písomnej čiastkovej objednávky. Prípadne podľa obojstrannej
dohody.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Rámcová dohoda
2.9 Trvanie (platnosť) rámcovej dohody:
Do 31.12.2018

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 5 045,80 EUR
(Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 6 054,96 EUR)

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.7.2018 o 8:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: (podľa bodu 1. tejto výzvy)
Spôsob doručenia ponúk:
- e-mailom
- listinne (poštou, alebo osobne)
Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného
obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
▪ adresu verejného obstarávateľa,
▪ adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
▪ označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
▪ označenie heslom pre daný návrh: (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 2 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.

6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce,
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu
zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá fyzická
osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2. Opis predmetu zákazky
Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky ponúkaného
predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Opis predmetu zákazky musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č.1 tejto výzvy.

7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy
7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2. tejto výzvy
7.3. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto výzvy za predpokladané množstvo
jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená
v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé druhy
položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním tovaru/služby do miest dodania vrátane dopravy a montáže.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane
platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť
podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom
prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou
plnomocenstva).

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH. Cenou celkom v eur
s DPH sa rozumie súčet cien uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci H.

9. Obchodné podmienky dodania tovaru
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na dodanie požadovaného množstva predmetu
zákazky.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe
čiastkových objednávok.
Preddavok sa neposkytuje.

10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača
na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 6.1. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

Vo Zvolene dňa 4.7.2018

Spracovateľ:

Schválil:

kpt. Ing. Tomáš CINGEL
................................................................

plukovník Ing. Vladimír JAKLOVSKÝ, veliteľ
.........................................................................

Podpis, meno, priezvisko, titul

podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu

Príloha č.1
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. kvrps-71-18/2018

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida
Platnosť rámcovej dohody do 31.12.2018.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného
členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení rámcovej dohody fakturovať DPH. Vo svojej
Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a
cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho
štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení rámcovej dohody fakturovať
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č.
222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude
registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR
podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 4
pracovných dní v čase od 7:15 do 13:00 od objednania tovaru. Prípadne podľa obojstrannej dohody.
V prípade nedodania tovaru v stanovenej (dohodnutej) dobe, je objednávateľ oprávnený objednaná tovar
zakúpiť u iného dodávateľa.
Ak dodávateľ 2 krát nedodá objednaný tovar alebo jeho časť v stanovenej (dohodnutej) dobe, považuje sa
to za podstatné porušenie podmienok Rámcovej dohody.
Predpokladané množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo predpokladané množstvo meniť podľa skutočnej potreby.
Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet čiastkovej výzvy v čase jeho dodania spĺňa
všetky kvalitatívne požiadavky podľa platných noriem. Podľa Potravinového kódexu SR verejný
obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba
minimálnej trvanlivosti už uplynula.
Dodávaný tovar musí byť v 1. kategórii (resp. trieda A) a nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby.
Nedodržanie podmienky sa považuje za podstatné porušenie podmienok Rámcovej dohody.
Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zákazky dodávaný verejnému obstarávateľovi vyznačiť jeho minimálnu
trvanlivosť (ďalej len ,,záručná doba“) na viditeľnom mieste alebo ju vyznačiť v dodacích listoch.
Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je v závislosti od druhu dodávaného tovaru spôsobilé na
prepravu dodávaného tovaru podľa zákona. Nedodržanie podmienky sa považuje za podstatné porušenie
podmienok Rámcovej dohody.
Pri dodaní tovaru prebehne fyzická kontrola /počet, sortiment/, na základe ktorého bude podpísané
prevzatie tovaru oprávnenou osobou objednávateľa. Zoznam oprávnených osôb objednávateľa zašle
objednávateľ dodávateľovi po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody.
Faktúra je splatná 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového
dokladu a súčasťou musí byť dodacie listy o dodanom predmete – príslušnom množstve tovaru a preberacie
protokoly potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
Kupujúci preddavky ani zálohy neposkytuje.

Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení
výnosu MP a MZ SR č. 2143/2006-100 PK SR.
Tovar musí byť označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o
potravinách a § 3 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Rámcovú dohodu je možné zrušiť: a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 30 dňovou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia druhej zmluvnej strane, b)
odstúpením od Rámcovej dohody pri jej podstatnom porušení, c) obojstrannou dohodou.
Pokiaľ sa technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky odvolávajú na konkrétnu značku a typ
výrobku, resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ
výrobku, uchádzači môžu vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentné výrobky. Ekvivalentnými výrobkami sa
pre potreby zadávania tejto zákazky rozumejú výrobky s porovnateľnými úžitkovými, funkčnými
a estetickými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami a porovnateľnou cenou, ako sú výrobky
špecifikované podľa tejto výzvy a v Opise predmetu zákazky.
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava do miest dodania
Tovary ponúknuté uchádzačmi musia zodpovedať všetkým technickým normám a právnym predpisom
platným v SR a EÚ, vzťahujúcim sa k týmto tovarom, a musia byť zdravotne nezávadné.

..........................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

Príloha č.2
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. kvrps-71-18/2018
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky: Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie
- Veľká Ida
P.č.

Názov / obchodné označenie tovaru

Jednotková cena
bez DPH v EUR

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Banány
Broskyne
Brokolica
Cesnak
Cibuľa
Cibuľa jarná
Citrón
Hrozno stolové biele
Hrozno stolové červené
Hrušky
Jablká (golden, Gala, čer, Idared,
Jonagold)
Kapusta hlávková biela, červená
Kaleráb
Karfiol
Kel hlávkový
Mandarínky
Marhule
Mrkva
Nektárinky
Paprika (zelená, červená, žltá,
PCR)
Paradajky
Petržlen
Pomaranče
Pór
Šalát ľadový
Uhorky šalátové
Zeler

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cena celkom v EUR s DPH

Výška DPH
v EUR pri
sadzbe DPH
.......%
D

Jednotková
cena v EUR s
DPH
E

Predpokl.
množstvo
v mernej
jednotke
F

Merná
jednotka

Cena celkom
s DPH za príslušné
množstvo

G

H (ExF)

30
12
10
14
190
5
2
5
5
40

kg
kg
kus
kg
kg
zväzok
kg
kg
kg
kg

87

kg

42
2
15
3
20
5
25
5

kg
kg
kus
kg
kg
kg
kg
kg

20

kg

20
9
20
1
30
15
11

kg
kg
kg
kg
kus
kg
kg
∑

..........................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

