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IČO: 00326518           
Bankové spojenie VÚB Spišská Belá                                                                               e-mail: durisova@spisskabela.sk     
Č. účtu SK86 0200 0000 0000 2702 0562                                                               www.spisskabela.sk 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Spišská Belá 

Sídlo:    Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

Štatutárny zástupca:  Jozef Kuna 

IČO:          00326518 

DIČ:    2020674953 

Internetová stránka: www.spisskabela.sk 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., 

Číslo účtu:  SK86 0200 0000 0000 2702 0562 

Kontaktná osoba vo  

veciach technických:  Bc. Klaudia Drábiková 

tel.: +421 52 468 515/ +421 919 453 598 

mail: drabikova@spisskabela.sk 

 

Zverejnenie výzvy na webovom sídle vereného obstarávateľa – Link: 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky a kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

Pre doručenie poštou/osobne: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

(podateľňa) 

Pre doručenie e-mailom: durisova@spisskabela.sk 

Na prevzatie poštou/osobne, kuriérom: podateľňa Mestského úradu Spišská Belá 

Na prevzatie mailom: durisova@spisskabela.sk 

 

3. CPV kód:  

39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo 

a dodávky pre stravovacie zariadenia 

39221000-7 Kuchynské vybavenie 

 

4. Predmet obstarávania: 

Predmetom zákazky je tovar a práca v rámci zákazky  

„Zariadenie výdajne stravy pre žiakov ZŠ – MŠ Mierová Spišská Belá“ 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   

mailto:durisova@spisskabela.sk
http://www.spisskabela.sk/
mailto:drabikova@spisskabela.sk
mailto:durisova@spisskabela.sk
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Zmluva  

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Predmet zákazky  rieši vybavenie priestorov výdajne stravy pre žiakov ZŠ v priestoroch 

Materskej školy na Mierovej 1 v Spišskej Belej, vrátane montáže a dopravy na miesto 

určenia. 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou prílohy č. Výzvy. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

8 102,09 € bez DPH 

 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 Mesto Spišská Belá, areál Materskej školy, Mierová 1, 059 01  Spišská Belá  

 

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:   

do 31. júla 2022 

 

10. Financovanie predmetu zákazky: Vlastné zdroje verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ nebude poskytovať žiadne zálohy. 

 

11. Lehota na predloženie ponuky: 08. 04. 2022, do 09:00 hod.  

 

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, kuriérom, uchádzač doručí celú 

dokumentáciu v 1 vyhotovení, alebo emailom 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk:  

Najnižšia cena s DPH, príp.  najnižšia konečná cena pre neplatiteľov DPH  

 

Všetky cenové ponuky, ktoré splnia podmienky účasti, budú hodnotené na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, aplikáciou ktorého sa určí poradie uchádzačov. 

Výsledné poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien 

vyjadrených v EUR s DPH., resp. konečných cien v prípade neplatiteľov DPH. Úspešný 

bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu 

celkovú cenu s DPH a splnil podmienky účasti stanovené v tejto výzve. Po vyhodnotení 

bude všetkým uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku verejného obstarávania. 

 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:   

- uchádzač ocení jednotlivé položky špecifikácie predmetu zákazky , ktorá je 

prílohou č. 1 výzvy, alebo použije vlastný formulár, ktorý musí zahŕňať rovnaké 

položky. Uchádzač musí oceniť každú položku výkazu výmer, ktorý je prílohou 

tejto výzvy a v prípade ocenenia niektorej z položiek výkazu výmer nulovou 

hodnotou, je povinný túto hodnotu zdôvodoniť. V prípade že nebude splnená táto 

podmienka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takú cenovú ponuku. 
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- verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. Uchádzač 

musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.  

- verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Ak súčasťou 

ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 

zaradené do vyhodnotenia.  

- pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky/modelu, uchádzač 

môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické 

parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať 

všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

predmetných výrobkov. 

- ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky špecifikovaný 

v prílohe č. 5 špecifikácii predmetu zákazky. Predmet zákazky nie je možné deliť 

na časti 

- uchádzač vyjadrí ponúkanú cenu v mene € bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH. Ak 

uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú 

cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní 

v ponuke. 

- ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na zhotovenie celého 

predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný 

žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho 

predtým uvedených povinností. 

- navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích 

noriem. 

- ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. 

- cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

Cenová ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa 

zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

- ponuka musí byť predložená písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie 

jej obsahu 

- cenovú ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštou na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy, v zalepenej obálke s uvedením 

adresy odosielateľa a prijímateľa a označením „NEOTVÁRAŤ - „Zariadenie 

výdajne stravy pre žiakov ZŠ – MŠ Mierová Spišská Belá“ 

- alebo e-mailom na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 

tejto výzvy a do predmetu e-mailu uvedie označenie „NEOTVÁRAŤ – 

„Zariadenie výdajne stravy pre žiakov ZŠ – MŠ Mierová Spišská Belá“ 

 



 

4 

 

- cenová ponuka musí byť predložená v lehote na predkladanie ponúk v súlade 

s bodom 11. tejto výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk, nebudú akceptované a budú vrátené odosielateľovi.  

- Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:  

a. Ocenená špecifikácia predmetu zákazky  (špecifikácia  je zverejnená na 

webovom sídle www.spisskabela.sk, príloha č. 1 výzvy) 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2 

výzvy) 

c. Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3 výzvy) 

 

 

15. Otváranie ponúk:  

Dátum: 08.04.2022 o 10:00 hod. 

Miesto:  Mesto Spišská Belá, Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

 

16. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné  

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 31. 05. 2022 

 

18. Podmienky účasti: 

A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené 

v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu.  

-Splnenie podmienky uchádzač nepreukazuje predložením dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Verejný 

obstarávateľ si túto skutočnosť overí v príslušných registroch. 

B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené 

v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia 

(príloha č. 3 Výzvy) 

 

 

19. Zmluvné podmienky: 

- Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponuky 

Zmluvu o dielo, ak táto zmluva nebude v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto 

výzve a s predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

- Termín ukončenia realizácie: do 31.  júla 2022 

- Miesto realizácie: Mesto Spišská Belá, areál Materskej školy, Mierová 1, 059 01  

Spišská Belá 



 

5 

 

- Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 

obstarávateľa.  

- Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Bc. Klaudia Drábiková 

 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže 

obhliadnuť miesto realizácie priamo na mieste, v prac. dňoch pondelok – piatok 

v čase od 8.00 – 12.00 hod. po predchádzajúcom tel. dohovore na tel.: +421 

52 468 515/ +421 919 453 598, kontaktná osoba : Bc. Klaudia Drábiková  

V prípade nesplnenia podmienok účasti, nepredloženia ponuky v súlade s výzvou 

na predkladanie cenových ponúk, alebo prekročenia predpokladanej hodnoty 

zákazky uchádzačmi, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné 

verejné obstarávanie. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v 

súlade s § 57 ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto 

prípade sa rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného 

obstarávateľa požadovať, aby v tomto postupe zadávania zákazky pokračoval, 

najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na 

výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH 

u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov 

verejného obstarávateľa určených na financovanie predmetu zákazky. 

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a 

poskytovanie vysvetlení bude uskutočňované výhradne písomne prostredníctvom e-

mailu. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto 

výzve, v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 11 tejto výzvy, môže 

záujemca požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu 

uvedenú v bode 2 tejto výzvy, najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu 

lehoty na predkladanie ponúk do 12:00 hod. 

 

 

Spišská Belá, 31.03.2022 

 

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

Jozef Kuna, primátor mesta     

 

Prílohy:  

1. Špecifikácia 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

3. Čestné vyhlásenie uchádzača 


