
 INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OB ČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, 
MOKROHÁJSKA  1,  842 40  BRATISLAVA 

 
▪                                                                 ▪ 
Zverejné 
Na stránke IPR 
Od :  10. 03. 2014 
Do  :  21. 03. 2014 
E-mail :  
 
▪                                                                 ▪  
Váš list číslo/zo dňa                             Naše číslo                   Vybavuje / linka                                              Bratislava 
                                        I-R/158/03/2014      Ing. Hološka, 02/54131883                        7.03.2014             
                                                                                     e-mail: peter.holoska@iprba. sk                                                                                                           
Vec:  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov, 
 Zeleniny a ovocia 
  
Ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 , písm.d) vykonávame obstarávanie zhotoviteľa  
tovarov podľa § 9 ods.9zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
, formou: “Zadania zákazky podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní”. 
Na základe uvedeného zverejňujeme  výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania 
opísaný v bode 2 tejto výzvy. 
 
1.   Základné identifikačné  údaje      
    1.1  Obstarávateľ:  Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným  postihnutím, 
                                   Mokrohájska 1 , 842 40  Bratislava 4. 

   Zastúpený                               : PhDr. Dušan  P i r š e l - riaditeľ  
   Pre zmluvné a technická veci : Ing. Peter  H o l o š k a 
   Vedúca stravovacieho zariadenia : Pani Valéria Cibulková  

                                   IČO:  00 603 457,  DIČ : 2020919153 
                                   Tel: 02/54650062,  FAX:  02/54650063 
                                   - Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Peter Hološka 
                                      Tel.:02/54131883,  Mobil : 0911474004,  E-mail:peter.holoska@iprba.sk  
                                                                                                                                                                        
     1.2. Typ  zmluvy: Kúpna zmluva. 
 
2. Predmet obstarávania :  Dodávka zeleniny a ovocia.   

2.1 Opis predmetu obstarávania: 
Spracovanie ponukovej ceny na dodávku nasledovných tovarov: 
Druh tovaru ( najmä)              Predpokladané dodávané množstvo za rok 

                   2.1.1  Zemiaky prané                   11 500 kg     2.1.14  Uhorka šalátová       400  kg 
                   2.1.2  Cibuľa                                    800  kg     2.1.15  Kapusta čínska         250  kg   
                   2.1.3  Koreňová zelenina              1 400   kg    2.1.16  Brokolica                  200  kg  
                   2.1.4  Kapusta biela                        680   kg     2.1.17  Pór                            200  kg 
                   2.1.5  Jablká                                   1 500 kg     2.1.18  Petržlenová vňať        40  kg 
                   2.1.6  Banány                                  400   kg     2.1.19  Kapia                        150  kg 
                   2.1.7  Mandarínky, pomaranče       380   kg     2.1.20  Paradajky                  260  kg 
                   2.1.8  Kapusta kvasená                   520  kg      2.1.21  Paprika PCR               50  kg         
                   2.1.9  Cvikla                                    350  kg     2.1.22  Citróny                      400  kg 
                   2.1.10 Kel                                        150  kg     2.1.23  Karfiol                       250 ks 

2.1.11 Kiwi                                     350 kg      2.1.24  Šampiňóny čerstvé      30  kg 
                   2.1.12  Hliva ústricová                      40 kg      2.1.25   Tekvica muškátová     50  kg  

 2.1.13  Grapefruit žltý                     150 kg      2.1.26   Hrušky                      150 kg       
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                    2.1.27  Pažítka                           10 kg           2.1.28  Cesnak volný                100 kg 
                    2.1.29  Kaleráb ml.                   300 ks          2,1, 30 Šalát hlávkový              260 zv.    
                    2.1.31  Kapusta červená            260 kg 
             2.2 Nomenklatúra  KP : 522712 
       
3.  Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je: 
     Ako súčasť cenovej ponuky musí byť predloženie: 
 
3.1 Preukázať oprávnenosť podnikať v predmete obstarávania a to:  
       3.1.1 foto  výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, volnej živnosti, 
                nie staršieho ako tri mesiace so zapísaním činností rovnakých, alebo  podobných predmetu 
               obstarávania – (aj internetový) 
3.2   Ak ponuka nebude obsahovať doklad na preukázanie podmienok účasti bude 

   zo súťaže vylúčená.             
3.3    Od úspešného uchádzača bude obstarávateľ požadovať  pred uzatvorením 
          zmluvy o dielo predložíť : 
3.4    Doklady  podľa § 26 ods.1 písm. a) až písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

 obstarávaní a o zmene niektorých zákonov.  
3.5    Podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponúk  musia byť 
           zakotvené v ZoD.      
            
4.  Zdroj finančných prostriedkov 
4.1     Zdrojom  finančných prostriedkov je: Rozpočet  obstarávateľa  na  rok  2014- 2015  
4.2    Finančné preddavky alebo zálohy, obstarávateľ neposkytuje.  

 
5.  Fakturácia a platby sa uskutočnia 
5.1 Právo faktúrovať vzniká zhotoviteľovi na základe obojstranne podpísaného  dodacieho listu  
           o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia a jeho častí špecifikovaného v dodacom liste. 
5.2      Úhrada faktúry sa uskutoční v lehote do 14 dní od termínu doručenia faktúry   
           objednávateľovi, prílohou ktorej bude potvrdený dodací list o odovzdaní a prevzatí tovaru. 
 
6.  Lehota na dodanie tovaru 
6.1      Požadované dodávanie tovaru potvrdené v zmluve: od 1.04.2014  do : 30.06.2015   
               
7.   Ponuková cena 

 
7.1 Uchádzač preloží ponukovú cenu v štruktúre : 
       7.1.1     Cenu za mernú jednotku druhu tovaru . 

7.1.2 Cenu spolu za druh tovaru na predpokladané  množstvo stanovené 
obstarávateľom vo výzve.  

7.1.3 Cenu celkom za celý predmet obstarávania všetkých druhov tovarov za obdobie 
 stanovené vo výzve.  

7.2     Obstarávateľ žiada  uviesť ponukovú cenu v hodnote EUR v  štruktúre.    
       7.2.1    Cena celkom bez  DPH   :                         
       7.2.2     Výška DPH                  : 

7.2.3     Cena celkom s DPH.    :   
 7.3     Spôsob úpravy ceny z ponukovej ceny v ZoD je možný upraviť jedine pri: 
       7.3.1  Zmene výšky DPH. 
       7.3.2  Zmene špecifikovaných parametrov tovarov oproti oceneným parametrom vo výzve. 
      7.3.3  O nové neocenené položky, ktoré objednávateľ bude požadovať a zhotoviteľ predloží  
                 kalkuláciu ceny, ktorú odsúhlasí  s  objednávateľom. 

7.3.4 Zmena ceny je možná jedine na základe písomného dodatku k  zmluve. 
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7.3.5 Odchýlka rozpätia cien za mernú jednotku bude dohodnutá v zmluve s úspešným 

uchádzačom.  
 
8.       Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia 
8.1     Kritériom na hodnotenie ponúk je: 
          Kritériom č. 1 je „Najnižšia ponuková cena : 

- za mernú jednotku tovaru,  
- cena celkom za druh tovaru  
- cena za celý predmet obstarávania všetkých druhov  tovarov 

                                       Váhovosťou : 90  bodov 
         Kritérium č.2 : Zoznam zmlúv alebo referencie odberateľov za  rok 2011 :10 bodov    
                          
8.2     Spôsob hodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.  
      8.2.1  Úspešným  bude uchádzač s najvyšším počtom  bodov za obe kritéria spolu. 
      8.2.2  Najvyššie bodové ohodnotenie (90 bodov) dostane ponuka s najnižšou cenou celkom. 
      8.2.3  Ďalšie bodové ohodnotenie sa vykoná ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej 
                ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 90.  

8.2.4 Hodnotenie zoznamu zmlúv a referencie odberateľov za rok 2012. 
Najvyššie hodnotenie  :- 10 bodov. Ďalšie ponuky s odstupom podľa dokladov.       

8.3     Oznámenie o výsledku hodnotenia zašle obstarávateľ všetkým uchádzačom do lehoty 
           viazanosti ponúk .         
9.        Lehota na predkladanie ponúk  
 9.1    Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 21.03.2014, 12,00 hod                                                                                
 9.2      Miesto predloženia ponuky: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so 
           zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1,  842 40 Bratislava  v pracovných dňoch, 
           8,00 h až 14.00h. Ponuka predložená po tomto čase bude neotvorená a  vrátená 
           uchádzačovi. 
9.3  Forma doručenia ponuky:  
     9.3.1   Poštovou zásielkou, pričom platí termín prijatia  zásielky do podateľne  obstarávateľa 
               – sekretariát riaditela. 
     9.3.2   Osobne, na sekretariát riaditeľa- /platí termín potvrdenia o prijatí zásielky/. 
     9.3.3   Elektronickou poštou: FAX, E- mailom platí termín uvedený v elektronickej pošte. 
9.4       Uchádzač môže predloženú ponuku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  
            doplniť, zmeniť a odvolať, na základe písomnej žiadosti do termínu stanoveného 
            na  predkladanie ponúk. 
 
9.5   Vyhodnotenie ponúk: 
            Vyhodnotenie ponúk vykoná obstarávateľ podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie 
             ponúk do termínu viazanosti ponúk a písomne vyrozumie všetkých uchádzačov do termínu 
             viazanosti ponúk 
                                                             
10.        Lehota viazanosti ponúk 
      10.1      Obstarávateľ určuje lehotu viazanosti ponuk do :   30.03.2014. 
 
11.       Miesto dodania tovaru 
      11.1     Miestom dodania tovaru je: ul. Mokrohájska 1, Bratislava. 
      11.2     Inštitút pre pracovnú rehabilit. občanov so zdravotným postihnutím- kuchyňa, sklad. 

                       
12.     Komunikácia a vysvetľovanie 
      12.1     Záujemca môže požiadať obstarávateľa písomne (aj E-mailom) o vysvetlenie 
                  údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk najneskôr šesť pracovných 
                  dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
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      12.2  Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie 
                ponúk bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti 
                o vysvetlenie, ktoré doručí všetkým zainteresovaným záujemcom. 
      12.3  Komunikácia a dorozumievanie sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty,  
                faxom, elektronicky.       
       12.4  Zodpovednou osobou za obstarávateľa je: Ing. Peter Hološka,   Tel.:    02/54131883 

                              Mobil: 0911474004 FAX: 02/54650063, email: peter.holoska@iprba.sk  
 
13.    Rozdelenie predmetu obstarávania , komplexnosť dodávky 
     13.1  Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah  predmetu obstarávania, 
              ktorý je špecifikovaný v bode 2. Čiastková ponuka nebude hodnotená ani prijatá. 
 
14.    Oprávnený uchádzač  
     14.1  Oprávneným uchádzačom je uchádzač, ktorý predložil kompletnú ponuku  podľa   
         výzvy na predloženie ponúk a v stanovenom termíne.   
 
15.    Predloženie ponuky 

15.1 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne, alebo poštou, elektronickou poštou 
( e-mail, FAX),pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky obstarávateľovi na protokole 
pošty oproti, doručenie emailu, potvrdeniu o prevzatí s označením na obálke: 

               15.1.1   Adresa obstarávateľa.               15.1.2  Adresa a sídlo uchádzača 
               15.1.3  Označená heslom.: „Ponuka – Zelenina a ovocie“ 
      15.2     Miesto predloženia ponuky: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so 
                  zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava. 

15.3 Úvodný krycí list bude tvoriť súpis dokladov, podpísaný štatutárom uchádzača. 
      15.4    Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v štátnom jazyku 
      15.5   Náklady na ponuku znáša uchádzač, platné ponuky sa nebudú vracať uchádzačom,  
                zostanú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania u  obstarávateľa. 
       
    15.6   Obsah ponuky 
            Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, súčasťou ktorej musí byť: 
        15.6.1  Ponuková cena za predmet obstarávania (podľa  bodu 7).   
        15.6.2. Foto výpisu z obch. Registra – živnostenského listu, doklad o odbornej spôsobilosti  
                     k plneniu predmetu obstarávania. 

15.6.3 Zoznam  zmlúv a referencií odberateľov za  rok 2013.  
             ( neverejná – dôverná  informácia)  

 
16.      Podmienky vykonania formy verejného obstarávania 
      16.1  Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú formu verejného obstarávania  

   v prípade naplnenia podmienok § 46 ods.1. a ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
               obstarávaní. 

       
V Bratislave dňa:  7. 03.2014 
                                                                                   
                                                                           PhDr.  Dušan  P i r š e l 
                                                                                           riaditeľ 
 
Telefon                 Fax                         Bankové spojenie                       IČO                  DIČ                   E-mail 
02/54 65 00 62    02/54 65 0063         Štátna  pokladnica – BA            603 457            2020919153       ipr@svsba.sk 
02/54 65 54-55                                    7000103095/8180                                     


