
 

Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) 

 

podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Domov dôchodcov 
Sídlo: Pažítková ul. č. 2 
PSČ: 821 01   
Mesto/obec: Bratislava   
Štát: Slovenská republika  
IČO: 00226 840 
Telefón: +421 2 43634427  
Kontaktná osoba:  
Lucia Braunová 
lucia.braunova@ddpazitkova.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
Nákup potravín, mäsa , mäsových výrobkov, zeleniny a ovocia, olejov a jedlých tukov, vajec 
 

3. Druh zákazky 
15000000-8-   Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 
15100000-9           Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 
60000000-8 -         Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 
 

5. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a jeho rozsah 
široké spektrum hrubého tovaru, mäsa a mäsových výrobkov, zelenina, ovocie , mrazené tovary, polotovary, 
konzervový tovar, vajcia. 

 
 

6. Lehota na poskytovanie predmetu zákazky: 
Dodávanie 3 krát za týždeň  
 

7. Predkladanie ponuky 
               Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na  

celý predmet zákazky. Predmet zákazky sa nesmie deliť. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.  

 

8. Lehota na predkladanie ponúk:  
Do dňa : 04.12.2019 do 9:00 
Ponuky doručovať osobne, poštou alebo  na e-mailovú adresu: lucia.braunova@ddpazitkova.sk v lehote na 
predkladanie ponúk 
 

9. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
- Identifikačné údaje uchádzača, kontakt na osobu oprávnenú konať za uchádzača 
- Doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky 
 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
najnižšia priemerná cena dodávky tovarov v EUR s DPH 
 

11.  Typ zmluvy:  

Rámcová zmluva 
 

Domov  dôchodcov 

 

mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk
mailto:lucia.braunova@ddpazitkova.sk


12. Ďalšie informácie  

Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 
 

13. Obsah ponuky: 
- Identifikačné údaje uchádzača, kontakt na osobu oprávnenú konať za uchádzača 
- Doklad o oprávnení na predmet dodávky tovaru  

 
 

14. Predpokladaná hodnota zákazky 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom  
DPH, upozorní vo svojej ponuke. 

 
Dodávateľ vykoná dodávku tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia a kvalitatívnu skúšku tovaru. Vrátane  
 

15. Podmienky financovania: 
                Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.   

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od predloženia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 
-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre     
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval. 

 

17. Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto 
prieskumu trhu. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi 
záväzok s Vami uzavrieť zmluvu/ vystaviť objednávku.                       
                                                                                                                                                       

                                                                                                 
V Bratislave, 02.12.2019      PhDr. Mgr. Renáta Knezović PhD. .                                                                                               
                                                                                                                                                 riaditeľka 


