KÚPEĽNO – LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR ARCO
Ulica 17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia §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: Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO
Adresa: Ulica 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.kluarco.sk
IČO: 00735256
DIČ: 2021770960
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Meno a priezvisko : Ing. Gabriela Laurenčíková
Telefón: +421948111559, +421326556505
E-mail: prevadzka@kluarco.sk

2.
3.
4.
5.

Číslo verejného obstarávania : KLUA-73-008/2022
Názov zákazky: Potraviny – suchý sklad
Druh zákazky: Tovar

Predmet verejného obstarávania :
Zabezpečenie dodávky potravín do vlastného kuchynského zariadenia v pôsobnosti KLÚ MV SR
ARCO Trenčianske Teplice. Špecifikácie, kritériá a predpokladané množstvá, balenia sú uvedené v
prílohe.
6. Podrobný opis predmetu zákazky :
Zabezpečenie dodávky potravín a príbuzných produktov v I. akostnej triede do vlastného
kuchynského zariadenia v pôsobnosti KLÚ MV SR ARCO Trenčianske Teplice v predpokladanom
množstve a sortimente podľa Prílohy č.1. Pravidelne počas obdobia 12 mesiacov od zverejnenia
zmluvy 1 x do týždňa v čase od 07.00 hod. do 14.00 hod alebo do vyčerpania finančného limitu
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje vyčerpať maximálny finančný limit objednávok ani vyčerpať
predpokladané množstvo dodávaného tovaru a vyhradzuje si právo objednať tovar podľa svojich
potrieb.
Dodávané potraviny musia byť dodávané v prvotriednej kvalite. 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 (ďalej len "zákon o potravinách"). 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 položiek vo výrobku) v súlade s Potravinovým kódexom SR a so zákonom o potravinách a
so zákonom č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
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Tovar musí byť dodaný v bezchybnom stave, tovar bude mať bezchybnú kvalitu po celú dobu až do
minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby platnej pre jednotlivé druhy výrobkov. Obaly, označenie
a preprava musia byť v súlade s ustanoveniami zákona o potravinách v platnom znení, vrátane
vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších všeobecne záväzných platných právnych
predpisov, noriem a Potravinového kódexu SR, bez viditeľných známok mechanického poškodenia
alebo kontaminácie.
Doprava do miesta plnenia musí byť vykonaná prepravnými prostriedkami, ktoré musia byť
v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi SR, v kvalite podľa technických
podmienok prevozu potravín a v súlade s Potravinovým kódexom SR. Požaduje sa vyloženie tovaru
na mieste plnenia.
7. Spoločný slovník obstarávania ( CPV):
CPV kód : 15000000-8 Potraviny a príbuzné produkty
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 29.000,00 Eur bez DPH za celý predmet zákazky
vrátane dopravy.
9. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky:
Podľa Prílohy č.1 – Cenová ponuka
10. Lehota plnenia predmetu zákazky:
Podľa Prílohy č.4 – Návrh kúpnej zmluvy
11. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky nie je potrebná.
12. Podmienky dodávky a odberu tovaru :
Podľa Prílohy č.4 – Návrh kúpnej zmluvy
13. Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.
14. Variantné riešenie :
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
15. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva , uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“).
16. Miesto dodania predmetu zákazky:
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Ulica 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice

17. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2022 a 2023.
18. Lehota na predloženie ponuky :
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do : 24.06.2022 , 10:00 hod.

19. Podmienky účasti a doklady , ktorými ich možno preukázať :
Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr. Výpis
z obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
zoznamu hospodárskych subjektov).
2. Čestné prehlásenie uchádzača - nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej
situácii podľa právnych predpisov - nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo
reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na
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vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov
platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov.
3.Platný certifikát bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 (STN EN ISO 22000 „Systémy
manažérstva bezpečnosti potravín ) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má
v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
4. Podpísaný návrh zmluvy, ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie ponúk
5. Podpísanú cenovú ponuku na celý predmet zákazky v jednotkových cenách a cenách celkom
podľa Prílohy č.1

20. Spôsob predkladania ponuky:
V prípade záujmu o predloženie ponuky uchádzačom v IS EVO je postup nasledovný:
 Zaregistrovanie sa v IS EVO ako si vytvoriť účet:
https://media.uvo.gov.sk/video/vytvorenie_uctu_IS_UVO.avi ako priradiť a validovať HS:
https://media.uvo.gov.sk/video/vytvorenie_a_validacia_hs.avi Helpdesk (IS EVO):
02/50264 370
 Vloženie ponuky v zadefinovanej štruktúre
 Odoslanie ponuky cez IS EVO Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi,
resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému EVO. Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému
EVO.
Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme IS
EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.

21. Štátny jazyk, v ktorom možno ponuku predložiť:
Cenovú ponuku a ďalšie písomnosti predkladá uchádzač v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

22. Ponuka musí obsahovať (uchádzač vloží elektronicky do systému IS EVO) :
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia a odbornej a technickej
spôsobilosti (v zmysle bodu 19 tejto Výzvy),
 Cenová ponuka (Príloha č. 1) - vyplniť, podpísať a vložiť ako prílohu do systému,
 Čestné vyhlásenie uchádzača – konflikt záujmov (Príloha č. 2) - vyplniť, podpísať a vložiť ako
prílohu do systému,
 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 3) vyplniť, podpísať a vložiť ako prílohu do systému,
 Návrh kúpnej zmluvy (Príloha č. 4) – návrh zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje
uchádzača, doplnený o cenu, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch.
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23. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH za predmet zákazky
(celkom). Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v EUR a zaokrúhlená najviac na dve
desatinné miesta.
Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej
ceny v EUR bez DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR bez
DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie
zadefinovaných podmienok účasti v tejto výzve a požiadaviek na ponuku uchádzača, ktorý sa
svojou cenovou ponukou umiestnil na 1. mieste v poradí.

24. Vyhodnotenie ponúk:
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie
požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk,
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie
požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na
vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí,
 Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí,
nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok
účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre
realizáciu zákazky, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená. O vylúčení
bude uchádzač bezodkladne informovaný verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia
ponuky takéhoto uchádzača bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ponuku uchádzača,
ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí,
 Hodnotenie splnenia podmienok účasti a splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude
založené na posúdení predložených dokladov,
 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje prílohy v zmysle bodu 21 tejto Výzvy,
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými vo Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia predložených dokladov v lehote na
predkladanie ponúk, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie ponuky
v lehote určenej verejným obstarávateľom.

25. Otváranie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.06.2022 v miestnosti č.219 – na sekretariáte Kúpeľnoliečebného ústavu MV SR ARCO, Ulica 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice. Otváranie
ponúk je neverejné.

26. Lehota viazanosti ponúk : do 30.06.2022
27. Vysvetlenie súťažných podkladov :

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných
podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným
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obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
prostredníctvom systému IS EVO o vysvetlenie súťažných podkladov.
Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Za včas doručenú
požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému
obstarávateľovi v termíne do 22.06.2022. Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať
o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie
vysvetlenia.

28. Generálna klauzula:

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení, prípadne inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Etický kódex vo verejnom obstarávaní - Záujemca, uchádzač sa zaväzuje rešpektovať etický kódex
https://www.uvo.gov.sk/etickykodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html, ktorý je zverejnený na
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie etického kódexu je závažným porušením
profesijných povinností a bude považované verejným obstarávateľom za pokus o neoprávnene
ovplyvnenie postupu verejného obstarávania.

29. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Zákazka sa netýka projektu / programu financovaného z fondov EÚ.

30. Doplňujúce informácie:


Verejný obstarávateľ nezriadil elektronickú aukciu na predmet zákazky s názvom Potraviny – suchý
sklad,



Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky
a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača,



Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a v lehote viazanosti ponúk,



V súvislosti so zadávaním zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických
osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač je dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracované osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Osobné údaje budú spracované v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia
ponuky, jej § 59 - § 66 zákona o ochrane osobných údajov a v Nariadení EU čl. 12 – čl. 18,



Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením rámcovej dohody,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s ďalším uchádzačom v poradí,

 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 vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
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Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzača,



Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Trenčianskych Tepliciach,10.06.2022

...................................................................
PhDr. Katarína Halasová
riaditeľka KLÚ MV SR ARCO
Prílohy:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka,
- Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača – konflikt záujmov,
- Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- Príloha č. 4 – Návrh kúpnej zmluvy,
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