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Výzva na predkladanie ponúk 

na opakované dodávky  
 zákazka postupom 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 organizácie:      Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 

Sídlo organizácie:   Tylova 21, 831 04 Bratislava                   

Zastúpený:    PaedDr. Renáta Balážová                       

IČO:              30843251 

DIČ:    2020872601                                 

Kontaktná osoba:     Andrea Šalkovičová  

Tel:    02/444 58 729         

E-mail:    salkovicova@dssintegra.sk 

  

2. Typ zmluvy  

§ 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

. 

3. Predmet obstarávania: 

Kód CPV:  

15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty   

 

4. Opis predmetu obstarávania:   
Predmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávok potravín I. akostnej triedy do stravovacej 

prevádzky DSS pre deti a dospelých Integra, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru na mieste jeho 

umiestnenia.  

Tovar musí byť dodaný v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym  a hygienickým 

normám v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 

Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorá musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. 

z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s ostatnými platnými právnym predpismi. 

Ak sú výrobky balené, sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred 

nežiaducimi vonkajšími vplyvmi. Dodávaný tovar ktorý bude balený v obale, musí byť označený v štátnom jazyku s min. 

údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam 

zložiek vo výrobku) v súlade s Potravinovým kódexom SR. 

Tovar musí byť dodaný v bezchybnom stave, bude mať bezchybnú kvalitu po celú dobu až do minimálnej 

trvanlivosti a dátumu spotreby platnej pre jednotlivé druhy výrobkov. Základné potraviny, mrazené a mliečne 

výrobky musia byť dodané čerstvé, nepoškodené, bez akýchkoľvek cudzích látok, bez cudzieho pachu alebo chuti, bez 

škodcov a bez poškodenia škodcami. 

Požaduje sa uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar v dodacích listoch alebo priamo na výrobkoch 

(tovare) tak, aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodania. 

 

 Množstvá predmetu zákazky sú predpokladané množstvá za obdobie 24 mesiacov odo dňa vyhodnotenia ponúk 

všetkých záujemcov a označenia úspešného uchádzača, najskôr však od 01.03.2020. Komodity sú uvedené v prílohe č.1. 

tejto výzvy. Zákazka je rozdelená na časti, na každú časť bude uzatvorená s úspešným uchádzačom samostatná zmluva 

na dodanie tovaru. Uchádzači predkladajú cenové ponuky samostatne na každú časť zákazky. 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo objednávať komodity z celého ponúkaného sortimentu dodávateľa, ktorý je 

súčasťou cenovej ponuky. 

 

5. Miesto a termín dodania: 

Miesto: Tylova 21, 831 04 Bratislava 

Termín dodania: bude stanovený v kúpnej zmluve alebo dohodou podľa potreby DSS Integra 

 

      6.   Komplexnosť dodávky: 

 Uchádzač predloží ponuku na predmet obstarávania. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  

do 90 000,00 € bez DPH  

 

8. Poskytovanie súťažných podkladov:  

Na adrese uvedenej v bode 1. na základe   písomnej žiadosti uchádzača.  

9. Lehota na predkladanie ponúk: 

   Do 24. 02. 2020 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke   

              s heslom: „Potraviny – súťaž – NEOTVÁRAŤ“ 
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       10.   Otváranie obálok s ponukami: 

        Dňa 25. 02. 2020 o 13:30 hod. na  adrese:   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 

                                                                              Tylova 21, 831 04 Bratislava 

                                                                               kancelária p. riaditeľky 

 

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

- predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu DSS pre deti   a dospelých Integra,  

- verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby,  

- splatnosť faktúr nesmie byť kratšia ako 14  dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

  V ponuke uchádzač predloží: 

- návrh ceny za realizáciu predmetu zákazky podľa prílohy č.1 tejto výzvy min. v štruktúre:  maximálne cena/y za 

mernú/é jednotku/y bez DPH, cena za položku/y bez DPH, cena celkom bez DPH, sadzba DPH, výška DPH 

a cena celkom s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

- uchádzač je povinný doložiť do cenovej ponuky cenník celého sortimentu dodávaného tovaru, pričom 

zakomponuje uplatnenie  tzv .sezónnych cien   

- Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia. 
- Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce osobného postavenia                

podľa §32 ods.1 písm. e) a f)zákona o VO. 
Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

o VO: 
- predložením čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač spĺňa podmienky 

osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. (Príloha č. 2.Výzvy) 
- V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje 

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
- Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo 

vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

- V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto 

spochybnených podmienok účasti. 
-  

             Špecifické podmienky: 

- dovoz tovaru zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady 

- cena tovaru je vrátane dopravy na miesto dodávky 

- možnosť dodávok podľa aktuálnej objednávky obstarávateľa telefonicky, alebo e-mailom  

- akceptovanie možnosti obstarávateľa objednávať tovar 24 hodín pred dodaním  

- dodávka tovaru sa bude realizovať najneskôr do 24 hodín od objednania tovaru v pracovných dňoch v čase od 

07.00 najneskôr do 14.00 hodiny.  

- dodávky podľa objednávky spravidla denne, minimálne však 2 x týždenne  

- dodávať tovar aj v menších množstvách ( napr. v požadovanej hmotnosti zodpovedajúcej plánovanému počtu 

porcií jedál, na jednotlivé kusy…) 

- v prípade akcií (t.j. nižších cien ako sú v predloženej cenovej ponuke alebo v cenníku) dodávanie tovaru za 

nižšie ceny 

- pri dodávke mäsa požadujeme kuchynskú úpravu,  

Ponuka musí byť v slovenskom jazyku. 

        

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena ponuky na celý predmet obstarávania s dopravou 

 

       14. Ďalšie informácie: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu 

uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný 

obstarávateľ  uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa  umiestnil na druhom  hodnotenom mieste v tejto súťaži.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným 

možnostiam verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia. 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná dodavateľsko-odberateľká zmluva.(Príloha č.3.) 

Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť zmluvu. 

 

V Bratislave, 13.02.2020        PaedDr. Renáta Balážová 

           riaditeľka 
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Príloha č . 1 

 

Časť 1. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Potraviny rôzne“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 

Predpokladané 

množstvo  

Merná 

jednotka 

Max. cena bez 

DPH za mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl.množ. 

15330000-0   spracované ovocie a zelenina   

 fazuľa suchá 500g 160 ks     

 lúpaný polený hrach 500g 100 ks     

 Hŕstková zmes 500g 60 ks   

 Šošovica 500g 160 ks   

 lečo konz. 670g 700 ks   

 spracované huby 400 g 400 ks     

 paradajkový pretlak 400 g 420 ks     

 konzer. kyslá kapusta 640 g 900 ks     

 kyslá kapusta 3600g 75 ks   

 čalamáda 670g 100 ks   

 konzervovaná fazuľka 680 g 700 ks     

 repa červená  strúhaná 670g 290 ks   

 kukurica cukrová 400 g 100 ks     

 nakladané uhorky 670 g 560 ks     

 džem jahodový 340 g 140 ks     

 džem slivkový 400 g 100 ks     

 džem marhuľový 340 g 100 ks     

 kompót jablkový 580 g 120 ks     

 kompót broskyňový 840g 780 ks   

 kompót marhuľový 840g 800 ks   

 kompót jahodový 810g 360 ks   

 

kompót slivkový bez kôstok 

700g 200 ks   

 hrozienka 100g 700 ks   

 brusnice sušené 100g 700 ks   

 hrášok konzervovaný 400g 660 ks   

 Paradajkový pretlak 190g 50 ks   

 Kapia sterilizovaná 700g 35 ks   

 Hríby sušené 100g 40 ks   

 

Sušené ovocie rôzne druhy 

100g 130 ks   

15870000-7 koreniny a chuťové prísady 

 ocot 1l 90 ks   

 paradajkový kečup 500g 300 ks   

 horčica 350g 200 ks   

 paprika mletá sladká 100g 160 ks   
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 soľ 1 kg 340 kg   

 korenie mleté čierne 20g 200 ks   

 citrónka 1l 150 ks   

 korenie nové celé 20g 40 ks   

 Korenie nové mleté 20g 80 ks   

 korenie čierne celé 20g 80 ks   

 Škorica mletá 20g 60 ks   

 Korenie na huby 20g 40 ks   

 Korenie na ryby 20g 40 ks   

 Korenie na kura 20g 60 ks   

 rasca mletá 20g 280 ks   

 majoránka 7g 90 ks   

 bobkový list 7g 90 ks   

 Vegeta 250g 420 ks   

 sójová omáčka 185ml 40 ks   

 gulášové korenie 30g 50 ks   

 grilovacie korenie 40g 90 ks   

 Mak mletý 200g 50 ks   

15890000-3  rôzne potravinové výrobky a sušený tovar 

 bujóny 80g 130 ks   

 

bujóny bez glutamanu 

zeleninový 3000g  25 ks   

 

Bujón bez glutamanu 

hovädzí 3000g 25 ks   

 droždie 42g 480 ks   

 kypriaci prášok 12g 30 ks   

15800000-6 rôzne potravinárske výrobky 

 pasta cesnaková 720g 50 ks   

 pasta chrenová 700g 50 ks   

15980000-1  nealkoholické nápoje 

 minerálky jemne sýtené 1,5l 230 ks   

 minerálky jemne sýtené 0,5l 300 ks   

 džús 1l ovocný 4500 ks   

 džús ovocný 250ml 1500 ks   

15610000-7  Mlynské výrobky 

 cestoviny vaječné 850 kg   

 Niťovky 200g 40 ks   

 Mrvenička 200g 35 ks   

 Fliačky 500g 40 ks   

 Fliačky 5 kg 30  ks   

 Kolienka 1 kg 70 ks   

 Rezance široké 5 kg 20 ks   

 Špirály 1kg 140 ks   

 Slovenská ryža 1kg 60 ks   

 Tarhoňa 1kg 60 ks   

 polohrubá múka 1kg 300 kg   

 hladká múka 1 kg 860 kg   

 hrubá múka 1kg 300 kg   

 krupica detská 500g 240 ks   

 pudingový prášok  20 kg   

 ovsené vločky 500g 360 ks   

 pohánka 500g 80 ks   

 bulgur 5 kg 20 ks   

 kuskus 5 kg 15 ks   
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 strúhanka 500g 300 ks   

15331133-8  Lúpaný a polený hrach     

      

15623000-1  Škrob kukuričný 200g 30 ks   

      

15840000-8  kakao, čokoláda a cukrovinky  

  kakao 100g 120 ks   

 granko 500g 240 ks   

 čokoláda rôzne druhy 100g 600 ks   

 

čokoládové tyčinky rôzne 

druhy 35g 1500 ks   

15830000-5  cukor a jemu príbuzné výrobky 

 cukor biely kryštál 1kg                      1440 ks   

 cukor múčka 1kg 220 ks   

 cukor vanilínový 20g 1000 ks   

 med 250g 160 ks   

15200000-0 Spracované a konzervované ryby   

  tuniak v oleji 185g 300 ks   

 sardínky 125g 400 ks   

 Treščia pečeň 115g 100 ks   

15131310-1 Paštéta rôzne druhy 120g  800 ks   

15821110-3 opekaný chlieb 750g 40 ks   

15821200-1 Piškóty 120g 300 ks   

      

03142500-3 vajcia M 10000 ks   

15611000-4 lúpaná ryža     

 lúpaná ryža 1700 kg     

15400000-2 živočíšne al. rastlinné oleje      

 rastlinný olej 1l 850 ks     

Max. cena celkom bez DPH v €         

Max. cena celkom s DPH  v €         

 

 

 

 

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

     

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

                                                            podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 2. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Mäso a mäsové výrobky“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 
Predpokladané 

množstvo  
Merná 

jednotka 

Max. cena bez 

DPH za mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl.množ. 

15111100-0 Hovädzie mäso       

 

Hovädzie zadné 

(kuchynská úprava) 450 kg   

 
Hovädzie predné 

(kuchynská úprava) 30 kg   

 
Hovädzia roštenka 

(kuchynská úprava) 60 kg   

15113000-3 Bravčové mäso     

 
Bravčové stehno 

(kuchynská úprava) 1200 kg   

 
Bravčové plece 

(kuchynská úprava) 100 kg   

 
Bravčová krkovička b.k. 

(kuchynská úprava) 150 kg   

 

Bravčové karé b.k 

(kuchynská úprava) 250 kg   

15112000-6 Hydina     

 Kurčatá 50 kg   

 Sliepka  50 kg   

 Pečene z hydiny 30 kg   

 Kuracie stehná chladené 350 kg   

 Kuracie prsia chladené 150 kg   

15130000-8 Mäsové výrobky     

 Klobása  100 kg   

 Párky hydinové 130 kg   

 Slanina údená bez kože 40 kg   

 Salámová šunka 15 kg   

 Šunka  100 kg   

 Točená 45 kg   

 Oškvarky 10 kg   

      

Max. cena celkom bez DPH v €        

Max. cena celkom s DPH  v €        

 

 

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

     

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

                                                            podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 3. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Mlieko a mliečne výrobky“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 

Predpokladané 

množstvo  

Merná 

jednotka 

Max. cena 

bez DPH za 

mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za predpokl. 

množ. 

15500000-3 Mliečne výrobky   

 polotučné trvanlivé mlieko 1l 14000 ks    

 Smotana na varenie 1l 50 ks   

 

smotana s nižším obsahom tuku 

200g 1820 ks   

 Jogurt biely 135g 570 ks   

 ochutený jogurt 135g 9500 ks   

 

acidofilné mlieko ochutené     

250 ml 3600 ks   

 acidofilné mlieko biele 250 ml 4000 ks   

 pribináčik 80g 1200 ks   

 termix 90g 2400 ks   

 Mliečna ryža 150g                     1500 ks   

 Puding so šlahačkou 200g 1000 ks   

 tvaroh mäkký hrudkovitý 250g                      2000 ks   

15530000-2  Maslo     

 maslo čerstvé 250g 2800 ks   

 margarín a podobné prípravky 520 kg   

15540000-5  Syrárske výrobky      

 lahôdkový syr – tavený 100g 500 ks    

 tvrdý syr 30% 400 kg    

 Syr plesňový 125g 100 ks   

 bryndza 50 kg   

 Cottage syr 150g 500 ks   

 Syr tofu 60 kg   

 Syr parmezán 10 kg   

      

      

Max. cena celkom bez DPH v €         

Max. cena celkom s DPH  v €         

 

 

 

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

     

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

                                                            podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 4. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Mrazené koláče“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 

Predpokladané 

množstvo  

Merná 

jednotka 

Max. cena 

bez DPH za 

mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl.množ. 

15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky   

 

Hlbokomrazené mini slané 

zákusky z plundrového cesta 23g                        420 ks   

 Mriežka so šunkou a syrom 100g                        200 ks   

 Hrebeň s náplňou 120g                        200         ks   

 

Mraz. čokoládovo-mandľový 

koláč 125g                        120 ks   

 Mraz. brusnicová torta 116g                        120                   ks   

 

Mraz. triple chocolate cake 

predkrájaný 116g 120 ks   

 

Lístková kapsička s náplňou 

100g 200  ks   

 Mraz. poctivý jablčný koláč 169g 240 ks   

15842200-4 Čokoládové výrobky     

 Duté figúrky z čokolády     

 Mikuláš 150g 80 ks   

 Mikulášsky balíček 150g 150 ks   

 Čokoládový zajac 150g 150 ks   

 Veľkonočný balíček 60g 150 ks   

 Čokoládové vajíčko 18g 150 ks   

15812122-4 Sladké koláče     

 Rezy z piškótového cesta 350g 40 ks   

 

Zmes sladkého pečiva-linzerky, 

išlerky, kôpky s džemom 1000g 20 ks   

      

Max. cena celkom bez DPH v €     

DPH 20%  v €     

Max. cena celkom s DPH  v €     

 

 

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

     

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

                                                            podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 5. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Mrazené výrobky“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií:                          

kód Tovar 

Predpokladané 

množstvo  

Merná 

jednotka 

Max. cena bez 

DPH za mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl. množ. 

15229000-3 Mrazené ryby       

 Rybie filé 300 kg   

 Losos porciovaný 130 kg   

 Krabie tyčinky 250g 180 ks   

15331170-9 Mrazená zelenina       

 Polievková zmes  250 kg   

 Karfiol 280 kg   

 kukurica 60 kg   

 Brokolica 250 kg   

 Špenát  120 kg   

 Hrášok 70 kg   

 Šampiňóny 50 kg   

 Kel 160 kg   

 Hríby zmes 50 kg   

 Podsviečková zel. 100 kg   

 Tekvica  110 kg   

 Pór 150 kg   

15896000-5 Hlbokozmrazené výrobky -  hydina       

 Kuracie stehná bez kostí a kože 110 kg   

 Kuracie stehná celé kalibrované 240g 900 kg   

 Morčacie prsia 70 kg   

 Kuracie prsia 500 kg   

15896000-5 Hlbokozmrazené výrobky - iné       

 Knedlíčky ovocné  150 kg     

 Šúľance zo zemiakového cesta 110 kg   

 Pirohy bryndzové 100 kg   

 Mrazená pažítka 1kg 10 ks   

 Mrazená petržlenová vňať 1 kg 15 ks   

 Mrazený kôpor 1 kg 10 ks   

Max. cena celkom bez DPH v €         

Max. cena celkom s DPH  v €         

 

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

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

                                                         podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 6. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Ovocie a zelenina“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 
Predpokladané 

množstvo  
Merná 

jednotka 

Max. cena bez 

DPH za mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl.množ. 

01112100-6 Zemiaky 10100 kg     

01121000 - 1 Zelenina     

01121112-9 Mrkva 1100 kg     

 Petržlen 330 kg     

 Kaleráb biely gigant 30 kg   

 Pór                          50 kg   

 Zeler 240 kg     
01121410-8  Kapusta hlávková 450 kg     

 Kapusta čínska 60 kg   

03221430-9 Brokolica 70 kg   

01124440-7 Kel 50 kg   

01121420-1 Karfiol 50 ks   

01121230-2 Paprika biela                          80 kg   

 Paprika červená 80 kg   

03221240-0 Paradajky 700 kg   

01121310-7  Šalát ľadový 450 ks   

01121270-4 Uhorky šalátové 450 kg   

01121430-4 Brokolica 120 ks   

01121113-6 Cibuľa 700 kg   

 Cibuľka jarná – zv. 70 zv.   

 Reďkvička  - zv. 60 zv.   

 Cuketa  100 kg   

01121500 - 6 ovocie     

01131220-2 Pomaranče 700 kg     

01131111-5 Banány 450 kg     

01131210-9 citróny 20 kg   

01131240-8 Mandarínky 380 kg     

01131321-0 Jablká 1100 kg     

 Melón červený 350 kg     

 Melón žltý 100 kg     

01131118-4 Kivi 1000 ks   

01131340-9 Hrozno 100 kg   

03222322-6 Hrušky 320 kg   

03222334-3 Slivky 60 kg   

03222313-0 Jahody 45 kg   

01131331-3 Marhule 40 kg   

01131332-0 Nektarínky 300 kg   

03222112-1 Ananás 60 ks   
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 Mango 200 ks   

 Avokádo  50 ks   

Max. cena celkom bez DPH v €         

Max. cena celkom s DPH  v €         

 

 

 

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

     

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

                                                            podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 7. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Káva, čaj, nápoje“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 

Predpokladané 

množstvo  

Merná 

jednotka 

Max. cena 

bez DPH za 

mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl.množ. 

    

15862000-8 Kávové náhrady 130g 180 ks   

15872100-2 Paprika 500g 12 ks   

15842200-4 Čokoládové výrobky 2000         ks   

      

15863000-5 Čaje     

 

Čaje –nálevové vrecká 100g 

s kúskami sušeného ovocia 760 ks 

  

 Ovocný čaj (20sáčkov v balení) 900 bal   

      

15622322-7 

Sirup sladený cukrom-min.50% 

podiel ovocia 600 liter   

 

Ovocno-zeleninový koncentrát 

s min. 50% podielom ovocia 

alebo zeleniny 800g 20 kg   

      

      

      

      

      

      

      

Max. cena celkom bez DPH v €     

Max. cena celkom s DPH v €     

 

 

 

 

 

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

     

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

                                                            podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 8. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Špeciálne potraviny“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 

Predpokladané 

množstvo  

Merná 

jednotka 

Max. cena 

bez DPH za 

mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl.množ. 

    

15613310-4 Raňajkové cereálie     

  Guličky a lodičky kakaové 500g 26 kg   

 

 Vankúšiky plnené nugátom 

500g 70         kg   

  Medové krúžky 350g 20         kg   

  Musli s ovocím 2kg 40         kg   

      

15332270-7 

Ovocné a ovocno-zeleninové 

pyré s podielom ovocia min. 

95%  vhodné aj pre diabetikov 

a celiatikov bez pridaného cukru 

120g 5 600 ks   

        

15880000-0 Bezlepkové kaše     

 Pšenovo-čiroková kaša 750g 50 ks   

 Ryžovo-kokosová kaša 750g 50 ks   

 Ryžovo-tekvicová kaša 750g 50 ks   

      

Max. cena celkom bez DPH v €     

Max. cena celkom s DPH  v €     

 

 

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

     

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

                                                            podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Časť 9. 

Návrh na plnenie kritérií 

               

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 

Sídlo:   Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Názov predmetu zákazky: ,,Chlieb a pekárenské výrobky“ 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

kód Tovar 

Predpokladané 

množstvo  

Merná 

jednotka 

Max. cena 

bez DPH za 

mernú 

jednotku 

Max.cena bez 

DPH za 

predpokl.množ. 

15811100-7 Chlieb   

 chlieb bevit krájaný  1000g 3500 

 

    

15811200-8 Rožky 

  

  

 rožok štandard 40g 7000    

 žemľa grahamová 50g 5000 

 

  

 rožok tmavý 50g                    10000 

 

  

 rožok grahamový 60g 12200 

 

  

 Korn sypaný 3000    

 Sójové pečivo 3500    

15811510-4 Sendviče 200 

 

  

15812122-4 Sladké koláče 

  

  

 koláč tlačený 80g 3000 

 

  

 

závin s náplňou 400g 500    

 buchty s náplňou 80g 1200 

 

  

 

rožok makovka 80g 2400      

 croissant s náplňou 1200 

 

    

 vianočka 400g 1300 

 

    

 Buchtičky s náplňou bal. 360g 150    

 Osie hniezdo 100g 300    

 Bábovka mramorová 400g 200    

 Bábovka piškótová 400g 500    

 Mriežkový koláč 80g 350    

 buchty parené plnené 400    

 šiška s náplňou 50g 700    

 knedľa 500g 1960    

 Šatôčka s náplňou 80g 700    

 štrúdľa 80g 500    

15812121-7 Slané koláče     

 Oškvarkové pagáče bal. 150g 50    

Max. cena celkom bez DPH v €         

Max. cena celkom s DPH  v €         

 

 

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

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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Príloha č. 2. 

 

 
Čestné vyhlásenia 

 

Obchodné meno:  

Sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

 

Čestné vyhlásenie 

k podmienkam zákazky 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet zákazky „Dodávka potravín“ DSS 

INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava, ktoré určil verejný obstarávateľ v podmienkach zákazky. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku ani 

nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku. 

 

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

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

                                                 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 

záväzkových vzťahov. 
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Čestné vyhlásenie 

o vytvorení skupiny dodávateľov 

1. Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že 

predkladáme spoločnú ponuku v zákazke s nízkou hodnotou pod názvom „Dodávka potravín“  

DSS INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných 

právnych subjektov: 

Subjekt 1:2 

 

Subjekt 2: 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby bola zmluva 

o dielo podpísaná objednávateľom a splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, ktorým je:3 

 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych 

následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok 

zákazky (vylúčenie zo zákazky s nízkou hodnotou), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému 

obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

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

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

Subjekt 1 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

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

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

Subjekt 2 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

                                                 
2 Ku každému zo subjektov/členov skupiny dodávateľov sa požaduje uviesť obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO. 
3 Požaduje sa uviesť vedúceho člena skupiny dodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO. 
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Príloha č.3 

 
Z M L U V A o dodávateľsko – odberateľských vzťahoch  

na dodávku ....................................... 

(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi: 

 

1.Dodávateľom:   

 Sídlo:    

Zastúpený:   

IČO:     

DIČ: 

Tel:    

Zapísaný v registri:  

     

Bankové spojenie:    

         IBAN:    

(ďalej len „dodávateľ“) 

2.  Odberateľom:     Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 

 Sídlo organizácie:               Tylova 21, 831 04 Bratislava                   

 Zastúpený:   ....................................................................                      

 IČO:             30843251 

 DIČ:    2020872601                                 

 Kontaktná osoba:  .......................................................................   

 Tel:    02/444 58 729         

 E-mail:    ........................................................................ 

 Bankové spojenie:    Štátna pokladnica  

 IBAN:   SK36 8180 0000 0070 0047 1488 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.  Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
2. Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, v súlade s výsledkami zverejnenej výzvy zo dňa ............................. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi tovar –.................uvedené v prílohe č. 1 

tejto zmluvy, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou, za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok odberateľa 

riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Tovar, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy bude dodaný na základe objednávky odberateľa v zmysle 

katalógu a cenníka dodávateľa platného v čase doručenia objednávky.   
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Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Odberateľ zaplatí dodávateľovi cenu za riadne dodaný, odovzdaný a odberateľom prevzatý tovar podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Odberateľ neposkytne za dodanie tovaru dodávateľovi žiadne preddavky 

ani zálohy. 

2. Cena tovaru je uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena obsahuje všetky náklady 

dodávateľa, vrátane dodávky na miesto dodania. V prípade, že dodávateľ môže poskytnúť odberateľovi tovar za 

zvýhodnenú cenu, túto skutočnosť je povinný oznámiť odberateľovi. V takomto prípade bude dodávateľovi 

fakturovaná akciová cena. 

3. Cenu tovaru uvedenú v prílohe č. 1 k tejto zmluve je možné meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán 

formou písomného dodatku k zmluve a to v dôsledku zmeny colných a daňových predpisov, preukázateľnej 

zmeny cien výrobného závodu, zmeny nadobúdacích cien alebo v dôsledku inflácie na základe údajov 

Štatistického úradu SR, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách. Písomná forma dodatku k zmluve sa 

nevyžaduje v prípade zvýšenia ceny za tovar o menej ako 10%. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena celkovo dodaného, vyfakturovaného a uhradeného tovaru počas 

doby trvania tejto zmluvy nepresiahne  ............. € bez DPH, t.j. ........... €  s DPH.          

5. Cenu za riadne dodaný tovar zaplatí odberateľ dodávateľovi na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou 

bude potvrdený dodací list, ktorá je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. 

6. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu v termíne splatnosti podľa bodu 5 tohto článku zmluvy tak, aby 

úhrada ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti pripísaná na bankový účet dodávateľa. 

7. Pre prípad omeškania odberateľa so zaplatením ceny uvedenej vo faktúre, sa zmluvné strany dohodli, že odberateľ 

zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. 

 

Článok IV. 

Podmienky dodávky a odberu tovaru 

1. Odberateľ bude objednávať tovar na základe mailovej alebo telefonickej objednávky. V objednávke uvedie 

odberateľ požadovaný tovar, jeho množstvo a termín dodania.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky objednaného tovaru v deň stanovený v objednávke do sídla odberateľa. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar s originálom a dvomi kópiami dodacích listov, z ktorých jednu kópiu 

odberateľ potvrdí dodávateľovi po odkontrolovaní množstva, kvality a ceny  dodaného tovaru. Tovar sa považuje 

za prevzatý potvrdením dodacieho listu. Dodací list bude tvoriť súčasť faktúry.  

4. Dodací list musí obsahovať najmä druh tovaru, množstvo, akosť a cenu s DPH.  

5. Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať odberateľovi objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovej lehote, na miesto 

určené v článku V. tejto zmluvy, v súlade s hygienickými, technickými normami a predpismi, v množstvách 

požadovaných v objednávke. Dodávateľ je povinný uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar na obaloch 

tovarov alebo v dodacích listoch tak, aby bola možná kontrola dodržania neprekročenia prvej tretiny doby 

spotreby v čase dodávky.  

7. Odberateľ je povinný prehliadnuť tovar pri jeho dodaní s odbornou starostlivosťou, prekontrolovať jeho úplnosť, 

kvalitu, balenie, kontrolné pásky a svojim podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade 

akýchkoľvek chýb tovaru (tovar nezodpovedá dohodnutej kvalite, je neoznačený, poškodený, nekompletný, atď.) 

resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, je odberateľ povinný tieto skutočnosti uviesť pri preberaní 

tovaru na dodacom liste a dodávateľ je povinný vadný tovar vymeniť do 2 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

8. Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, dodávateľ je povinný urobiť primerané opatrenia k uchovaniu 

tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli dodávateľovi náklady, odberateľ sa ich zaväzuje 

zaplatiť. 

9. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorý musí byť v súlade s Potravinovým kódexom SR a so 

zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov.  

10. Dodávateľ prijíma objednávky na mobilnom telefónnom čísle: 0905 382 893,  
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11. Kontaktnou osobou odberateľa je ..................., číslo mobilného telefónu ..............., telefónne číslo 02/444 58 729, 

e-mailová adresa ................................. 

 

Článok V. 

Miesto a čas dodania tovaru 

1. Miestom dodania tovaru je sídlo odberateľa. 

2. Čas dodania tovaru si zmluvné strany dohodnú telefonicky resp. e-mailom. 

3. Dopravu zabezpečuje a dopravné náklady za dodanie tovaru do sídla odberateľa znáša dodávateľ. Náklady spojené 

s vyložením tovaru v mieste dodania znáša odberateľ. 

 

Článok VI. 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – dvadsaťštyri mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti,  alebo do 

vyčerpania finančných prostriedkov v zmysle Čl. III. Bodu 4 tejto zmluvy. 

 

Článok VII. 

Záruky a nároky z chýb predmetu zmluvy 

 

1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi na dodaný tovar záruku minimálne do uplynutia dátumu spotreby pre príslušnú 

tovarovú položku. 

2. Odberateľ je oprávnený reklamovať vady akosti tovaru u dodávateľa písomne (e-mailom resp. faxom) najneskôr 

do 24 hodín po dodaní tovaru, okrem zjavných chýb, t. j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je 

povinný reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru. Reklamovaný chybný tovar dodávateľ vymení 

v dodatočnej lehote, dohodnutej s odberateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Dodávateľ zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých vád, ktoré sú predmetom záruky, výmenou 

za bezchybný tovar. Dodávateľ má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci tovar bezodkladne od 

uplatnenia zodpovednosti za vady alebo podľa dohody. 

4. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaným tovarom znáša dodávateľ v plnom rozsahu. 

5. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami odberateľa – neodbornou manipuláciou, 

nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než obvyklým 

zaobchádzaním. 

 

Článok VIII. 

Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a výhrada vlastníctva 

 

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na odberateľa dňom prevzatia tovaru odberateľom.   

2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa zaplatením kúpnej ceny. 

Článok IX. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať v mesačnej výpovednej dobe. Výpoveď musí byť písomná. 

Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

2. V prípade opakovaného závažného porušenia podmienok tejto zmluvy majú dodávateľ aj odberateľ právo na 

odstúpenie od zmluvy okamžite po doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

3. Závažnými porušeniami zmluvy sa rozumie: 

- neplnenie dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru, 

 nedodanie objednaného tovaru 

 opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že odberateľ na nedostatky dodávateľa písomne upozornil 

 opakované neuhradenie faktúry v dobe splatnosti, podľa Čl. III. bod 5. 
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Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka účinnosťou od 01.03.2020. 

3. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Pre účely zmluvy sa doručovanie vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na 

poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná druhej zmluvnej strane písomne oznámená, 

pričom za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa považuje i uvedenie novej adresy sídla na zmluve 

(vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej medzi zmluvnými stranami (doručovacia adresa). Zmluvné strany sa 

zaväzujú bez zbytočného odkladu vzájomne si písomne oznámiť zmenu adresy sídla. Za doručenú sa doporučená 

poštová zásielka považuje aj vtedy, ak je uložená na pošte, pričom za deň jej doručenia sa považuje posledný deň 

úložnej lehoty. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po 1 exemplári obdrží každá zmluvná strana.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a predstavuje ich skutočnú 

a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve považujú Zmluvné 

strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na 

znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu podpísali. 

 

Za dodávateľa:       Za odberateľa: 

 

V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa 

 

 

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

                         

        konateľ              riaditeľka 

 

 

 


