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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00356891
SNP 11, 956 15 Kovarce
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451321
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na:  vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=14033746&
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Základné potraviny pre ,,CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
Referenčné číslo: 65/ME/2022

II.1.2)    Hlavný kód CPV
15000000-8

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis:
Základné potraviny pre ,,CLEMENTIA, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce  
1.Logický celok Chlieb a pekárenské výrobky 
2.Logický celok Bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky 
3.Logický celok Hydina, hydinové výrobky a slepačie vajcia 
4.Logický celok Potraviny (suché, konzervy, mrazená zelenina atď.) 
5.Logický celok Ovocie a zelenina

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
529 460,16 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  5
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
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Chlieb a pekárenské výrobky 
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
15000000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
,,CLEMENTIA, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, 956 15 Kovarce 11

II.2.4)    Opis obstarávania:
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka chleba a pečiva. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom
stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných
podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s
dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých
druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je
podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.  
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej
triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.  
3. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Tovar musí byť dodaný denne v
daný deň bezpodmienečne ráno v časovom horizonte od 5,30 hodín do 6,00 hod. pri dodaní s meškaním viac ako 15
min. po 6.00 hod. zodpovedná osoba (v mene verejného obstarávateľa) nie je povinná prevziať tovar, ten sa
nepovažuje za dodaný. Termín dodania bude vyznačený na dodacom lístku (1x predávajúci, 1x kupujúci bez ohľadu
komu patrí originál). Predávajúci akceptuje záznam o termíne dodania tovaru vyhotovené zamestnancami verejného
obstarávania kupujúceho. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe
týchto súťažných podkladoch. 
4. Minimálne požiadavky na predmet zákazky:  
Logický celok č. 1 Chlieb a pekárenské výrobky  
Požiadavky na chlieb, pečivo: 
- bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,  
- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako .  
4.1 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. 
4.2 Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet zákazky, ktorý nie je
viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už uplynula. 
4.3 Dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky, vo vhodne
vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť. 
4.4 V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany
Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky
náklady, súvisiace s prípadným sankčným postihom Objednávateľa kontrolným orgánom 
4.5 Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu garantovania
minimálnych kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným
tovarom rovnakých alebo lepších vlastností a kvality. 
4.6 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej
spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa
aktuálnych potrieb.  
4.7 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania zmluvy, a to v prípade
zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len akciové ceny), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením
ceny vo faktúre vystavenej a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú.  
4.8 Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu zákazky alebo nový tovar,
ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov:  Vzdialenosť dodávateľa od kupujúceho  v km 
Relatívna váha:  15
 
Cena
Relatívna váha:  85

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
84 891,78 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
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Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie
II.2.10)Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:  Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky 
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
15000000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
,,CLEMENTIA, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, 956 15 Kovarce 11

II.2.4)    Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie mäsa a mäsových výrobkov prevažne zo slovenskej produkcie,
slovenských bitúnkov. 
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého kuchynského opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Tovar
musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa
požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením
dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými
objednávkami. Tovar musí byť dodaný 4x do týždňa v daný deň bezpodmienečne ráno v časovom horizonte od 6,00
hodín do 10,00 hod., pri dodaní s meškaním viac ako 15 min. ráno po 10.00 hod. zodpovedná osoba (v mene verejného
obstarávateľa) nie je povinná prevziať tovar, ten sa nepovažuje za dodaný. Termín dodania bude vyznačený na
dodacom lístku (1x predávajúci, 1x kupujúci bez ohľadu komu patrí originál). Predávajúci akceptuje záznam o termíne
dodania tovaru vyhotovené zamestnancami verejného obstarávania kupujúceho. Druhová skladba jednotlivých položiek
predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.  
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej
triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.  
3.Minimálne požiadavky na predmet zákazy:  
Logický celok č. 2 Bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky 
3.1 Mäso musí byť dodávané voľné, čerstvé a nebalené. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky:  
po rozmrazení alebo zmrazení  
obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti  
cudzieho zápachu  
V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené mäso, bude sa táto
skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 
3.2 Vysledovateľný pôvod mäsa :  
hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené,
chované a zabité na deklarovanom bitúnku , 
bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité
na deklarovanom bitúnku. 
Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Referenčné číslo, krajinu
kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných
podmienok. 
Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať Kód dodávky, krajinu
kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.  
3.3 Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania čerstvé kuchynsky
opracované Bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej kvality a plniť
požiadavky stanovené legislatívou aj pre označovanie nebaleného tovaru.  
3.4 Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - nebalené mäso víťazný uchádzač pri každom dodaní
mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje:  
názov potraviny, 
údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom Obsahuje: 
netto množstvo podľa osobitného predpisu, 
dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové vlastnosti. 
3.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodacom liste,
faktúre (na obale mäsa) mäsu neuplynula viac ako 1/3.
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II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov:  Vzdialenosť dodávateľa od kupujúceho  v km 
Relatívna váha:  15
 
Cena
Relatívna váha:  85

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
82 311,12 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 3

II.2.1)    Názov
Hydina, hydinové výrobky a slepačie vajcia 
Časť č.:  3

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
15000000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
,,CLEMENTIA, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, 956 15 Kovarce 11

II.2.4)    Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie hydiny a hydinových výrobkov prevažne zo slovenskej produkcie,
slovenských fariem. 
Predmetom zákazky je nákup a dodávka hydiny a hydinových výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom
a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto
súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby
spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá
jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Tovar musí byť dodaný 3x do týždňa v daný
deň bezpodmienečne ráno v časovom horizonte od 6,00 hodín do 10,00 hod., pri dodaní s meškaním viac ako 15 min.
ráno po 10.00 hod. zodpovedná osoba (v mene verejného obstarávateľa) nie je povinná prevziať tovar, ten sa
nepovažuje za dodaný. Termín dodania bude vyznačený na dodacom lístku (1x predávajúci, 1x kupujúci bez ohľadu
komu patrí originál). Predávajúci akceptuje záznam o termíne dodania tovaru vyhotovené zamestnancami verejného
obstarávania kupujúceho. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe
týchto súťažných podkladoch. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet
zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. 
Špecifikácia predmetu zákazky Slepačie vajcia 
Predmetom zákazky je nákup a dodávka vajec v škrupine, čerstvé. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom
stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných
podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s
dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá
jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek
predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.  
Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej
triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.  
Minimálne požiadavky na predmet zákazky:  
Verejný obstarávateľ požaduje iba vajcia pochádzajúce zo schválených a kontrolovaných chovov 
Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula
viac ako 1/7 (dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni) 
Minimálne požiadavky na predmet zákazy:  
Hydina a hydinové výrobky  
Chladená hydina musí byť dodávaná čerstvá. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky:  
po rozmrazení alebo zmrazení  
obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti  
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cudzieho zápachu  
V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo rozmrazené hydinové mäso, bude
sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania čerstvé hydinové mäso
povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pre označovanie
nebaleného tovaru.  
V prípade, ak ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia nebalené hydina víťazný uchádzač pri každom
dodaní hydiny na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje:  
názov potraviny, 
údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom Obsahuje: 
netto množstvo podľa osobitného predpisu, 
dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si hydina udržiava svoje úžitkové vlastnosti.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov:  Vzdialenosť dodávateľa od kupujúceho  v km 
Relatívna váha:  15
 
Cena
Relatívna váha:  85

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
52 717,82 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 4

II.2.1)    Názov
Potraviny (suché, konzervy, mrazená zelenina atď.) 
Časť č.:  4

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
15000000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
,,CLEMENTIA, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, 956 15 Kovarce 11

II.2.4)    Opis obstarávania:
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka rôznych potravinárskych výrobkov. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v
zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto
súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby
spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia.
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Množstvá jednotlivých druhov tovaru
budú upresnené pravidelnými objednávkami.  
2. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných
podkladoch. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných
podkladoch.  
3. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej
triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
263 626,16 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
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Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 5

II.2.1)    Názov
Ovocie a zelenina 
Časť č.:  5

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
15000000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
,,CLEMENTIA, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, 956 15 Kovarce 11

II.2.4)    Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ na základe UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
Číslo materiálu: 15357/2016 požaduje dodávanie ovocia a zeleniny prevažne zo slovenskej produkcie a uprednostňuje
biopotraviny.  
V prípade zeleniny a ovocia uchádzač/záujemca do Návrhu na plnenie kritérií vpíše priemernú cenu na základe
sezónnosti. Teda uvedie cenu zeleniny a ovocia mimo sezónny a v sezónne ( v súlade so Sezónnym kalendárom pre
zeleninu a Sezónnym kalendárom pre ovocie a priemer týchto cien. (Komisia verejného obstarávateľa bude
vyhodnocovať víťazného uchádzača na základe priemeru cien s DPH). 
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Tovar musí byť dodaný 3x do týždňa
v daný deň bezpodmienečne ráno v časovom horizonte od 6,00 hodín do 10,00 hod., pri dodaní s meškaním viac ako 15
min. po 10.00 hod. zodpovedná osoba (v mene verejného obstarávateľa) nie je povinná prevziať tovar, ten sa
nepovažuje za dodaný. Termín dodania bude vyznačený na dodacom lístku (1x predávajúci, 1x kupujúci bez ohľadu
komu patrí originál). Predávajúci akceptuje záznam o termíne dodania tovaru vyhotovené zamestnancami verejného
obstarávania kupujúceho. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe
týchto súťažných podkladoch. 
Špecifikácia predmetu zákazky  
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom
a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto
súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby
spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá
jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek
predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.  
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej
triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.  
3. Minimálne požiadavky na predmet zákazky:  
3.1 kvalitu ovocia a zeleniny s výnimkou povolených odchýlok sú výrobky:  
neporušené, zdravé (vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou, alebo inak poškodené, tak, že nie sú vhodné na
spotrebu),  
čisté (bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok),  
bez škodcov alebo poškodení spôsobenými škodcami, ktoré ovplyvnia dužinu,  
bez nadmernej povrchovej vlhkosti,  
bez cudzieho pachu a chuti,  
výrobky musia znášať prepravu a manipuláciu a byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave,  
plody musia byť toho istého pôvodu, odrody alebo obchodnej triedy a kvality.  
3.2 zrelosť:  
plody musia dokazovať uspokojivú zrelosť a nesmú byť prezrelé,  
3.3 označovanie pôvodu produktov:  
v prípade tovaru pochádzajúceho z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny pôvodu alebo v akomkoľvek inom
jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia.  
Verejný obstarávateľ preferuje produkty mierneho pásma, resp. pri sezónnom ovocí a zelenine preferuje regionálny
sortiment. 
3.4 Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej
spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa
aktuálnych potrieb.  
3.5 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety zákazky, ktoré nie sú
uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh ovocia a zeleniny na základe zmenených požiadaviek na
výživové a nutričné hodnoty.  
3.6 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané
množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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Kritéria kvality
Názov:  Vzdialenosť dodávateľa od kupujúceho  v km 
Relatívna váha:  15
 
Cena
Relatívna váha:  85

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
45 913,28 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských

alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  OSOBNÉ POSTAVENIE  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje pre príslušnú časť predmetu
zákazky. 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
 
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  
doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri
mesiace. 
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým nedoplatkom voči
daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje
túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
nie starším ako tri mesiace, 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,  
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.  
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady. Hospodársky subjekt môže
uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane
informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil
v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.  
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej
forme napr. pdf. Ak uchádzač predkladá jednotný európsky dokument, predkladá tento doklad v needitovateľné forme
napr. pdf. Tieto súbory uvedie do zoznamu v Krycom liste ponuky.  
Pozn.: ak uchádzač predkladá JED nepostačuje vyplniť iba tzv. Globálny údaj, že spĺňa podmienky účasti.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  nevyžaduje sa
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III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas:  24.11.2022 09:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:  12
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  24.11.2022 10:00
Miesto:  Otváranie ponúk sa uskutoční 24.11.2022 o 10:00 hod. prostredníctvom elektronického nástroja
www.ezakazky.sk. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v
súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného
obstarávateľa a verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických 
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať 
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . obmedzenia. Spôsob 
vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: 
a)hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, 
b)klikne na názov zákazky, 
c)klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, 
d)prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: 
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími 
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na 
elektronickú adresu; 
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov 
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk . 
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené 
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme. V prípade potreby vysvetlenia podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov 
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom 
elektronického systému www.ezakazky.sk . 
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického 
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa 
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého 
zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob 
komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných 
podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne 
elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného 
obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári 
do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. 
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ
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uvádza v súťažných podkladoch. Zábezpeka podľa § 46 sa nevyžaduje. reverzný postup
VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2022
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