
PSYCHIATRICKÁ  LIEČEBŇA  SUČANY  
Hradiská 20, 038 52 Sučany 

 

 

Ovocie a zelenia pre Psychiatrickú liečebňu Sučany 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 
DRUH ZÁKAZKY: TOVAR 

 
I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Psychiatrická liečebňa Sučany 
Adresa:  Hradiská 20, 038 52 Sučany 
IČO:  17335612 
DIČ:  2020598888 
Kontaktná osoba:  Emília Kučková, Ing. Lenka Fioleková 
Telefón : 043/4293202-4 
Fax: 043/4293389 
Mail : plsucany@plsucany.sk 
Adresa hlavnej stránky VO : www.plsucany.sk 

 
2. Druh VO : Organizácia riadená verejným právom § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 
3. Druh zákazky: § 117 ZVO 

 
II. PREDMET ZÁKAZKY 
1. Názov zákazky 

- Ovocie a zelenia 
 

2. Druh zákazky 
- Tovary 
- Hlavné miesto dodania: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20,  

038 52 Sučany 
- NUTS kód : SK 

 
3. Stručný opis zákazky 

           - dodávka ovocia a zeleniny vrátane dovozu  
 

4. CPV 
- Hlavný slovník : 03110000-5 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky a predpokladané množstvo 

- PHZ – 27 605,75 € bez DPH 
- predpokladané množstvo tovaru uvedené v súťažných podkladoch za  

zmluvné obdobie 
 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania v mesiacoch 
12 mesiacov 
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III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 

INFORMÁCIE 
1. Podmienky účasti  

 
1.1. Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní predložením fotokópie dokladu 
o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý 
predkladá ponuku – výpis z obchodného registra  alebo výpis zo 
živnostenského registra, alebo iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov. 

 
1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

Nevyžaduje sa. 
 

1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
            Nevyžaduje sa . 

 
     

      IV. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
1. Kritérium  

- Najnižšia cena za celý predmet obstarania. 
 

2. Použije sa e-aukcia 
NIE. 

 
3. Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum a čas: do 07.04.2017 do 14.00 hod. 
 

4. Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas: 10.04.2017 o 10:00 hod., miesto : Psychiatrická liečebňa 
Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany 1.poschodie - zasadačka. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: 
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk, môže byť zastúpený osobou oprávnenou 
zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) 
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu 
uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať 
a splnomocnením na zastupovanie. 
 
 
 
 
 
 
 



V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

1. Prílohou tejto výzvy sú súťažné podklady. 
2. Úspešný uchádzač predloží pred podpisom  zmluvy originál alebo úradne 

overenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu 
zákazky. 

3. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa (kupujúceho) na základe vystavenej faktúry od 
predávajúceho, bezhotovostným prevodom z banky kupujúceho 
.Splatnosť faktúry 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na 
adresu kupujúceho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sučany 16.marca 2017 
 
 
 
 
 
 

Ing.Vladimír   H u s á r č e k – riaditeľ PL 
 
 
 
       
 

 

  



 

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 

 
Predmet zákazky: Ovocie a zelenina 

Zákazka podľa 117 zákona č.343/2015 Z.z. bez využitia e-
aukcie 

 

 

 

 
 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje odborne 
spôsobilá osoba za verejné obstarávanie: 
 
 

.................................................. 
Ing.Lenka Fioleková 

odborne spôsobilá osoba za VO 
v obstarávateľskej organizácii 

reg.č. :R0011-054-2001 

Za opis predmetu zákazky zodpovedá : 

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

Emília Kučková 
Vedúca OS 

 
 
Súťažné podklady schválil : 
 
 

............................................... 
Ing.Vladimír Husárček 

riaditeľ PL 
 
 
 
Sučany marec 2017 
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

IX. Časť I. 
X. Všeobecné informácie 

Identifikácia verejného obstarávateľa 
 Názov : Psychiatrická liečebňa Sučany 
 Adresa : Hradiská 20, 038 52 Sučany 
 Krajna  : SR 
 Internetová adresa:  www.plsucany.sk  
 Kontaktná osoba:  Emília Kučková – ved.OS, Ing.Lenka Fioleková-OSOpVO 
 Telefón:  043/4293202-5, Fax: 043/4293389, Mail: plsucany@plsucany.sk 
 

2. Predmet zákazky 
2.1  Názov zákazky : Ovocie a zelenina 
2.2  Číselný kód tovaru pre hlavný predmet zákazky zo Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV): 
 Hlavný predmet – 03110000-5  Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva 
 Doplňujúce predmety  - 03221270-9,03222321-9,03221410-3,03221310-2,03222322-

6,03221200-8,03222111-4,03222332-9,03221110-0,03221420-6,03221120-3,03221111-7, 
03222210-8,03222220-1,03221113-1,03221430-9,03221400-0,03221230-7,03222240-7, 
03221112-4,03221240-0,03212100-1,03222230-4,03222118-3,03222110-7,15332180-9 

2.3  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov  B.1 Opis 
predmetu zákazky. 

2.4  Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej aj „PHZ“) – 27 605,75 € bez DPH. 

3. ROZDELENIE  ZÁKAZKY 
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie, nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať. 

5. Zdroj finančných prostriedkov 
 Predmet obstarávania bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 

(kupujúceho) na základe vystavenej faktúry od predávajúceho, bezhotovostným prevodom 
z banky kupujúceho.Splatnosť faktúry 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na 
adresu kupujúceho. 

 

6. Druh zákazky 
6.1. ZÁKAZKA PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
6.2. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny 

(ďalej len „Zmluva“). 
6.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí časť súťažných podkladov B3 Obchodné 

podmienky dodania predmetu zákazky. 
 

7. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 
7.1. Miestom dodania predmetu zákazky je Psychiatrická liečebňa Sučany,Hradiská 20, 038 52 

Sučany 
7.2. Termín dodania : 3x týždenne na základe objednávky kupujúceho 
7.3.  Termín realizácie predmetu zákazky: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

mailto:plsucany@plsucany.sk


8. Lehota viazanosti ponuky 
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom minimálne do 
30.04.2017. 

9. Obsah ponuky 
9.1. Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená v samostatnom uzatvorenom obale. 
9.2. Ponuka musí obsahovať: 
9.2.1. Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto 

jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho/nych zástupcu/cov uchádzača, 
IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo 
bankové účtu, tel. a fax. číslo, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača. 

9.2.2. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 
verejným obstarávateľom, uvedenými súťažných podkladoch, citované vyhlásenie musí byť 
podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača.  

9.2.3.Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované  podľa časti súťažných podkladov 
A.2. Podmienky účasti uchádzačov. 

9.2.4.Relevantne a kompletne vyplnený dokument s časťou znenia obchodných podmienok 
dodania predmetu zákazky podľa súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky, citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania 
predmetu zákazky musí byť podpísaný štatutárny zástupcom uchádzača alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača. 

9.2.5.Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača. 

9.2.6.Relevantne a kompletne vyplnené kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
v súlade so súťažnými podkladmi časť A.3 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho 
uplatnenia a časť B.2 Spôsob určenia ceny v ponuke  musí byť podpísaná štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

9.2.7. Relevantne a kompletne vyplnený spôsob určenia ceny v ponuke uvedený v časti A.3 
súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny v ponuke. Spôsob určenia ceny v ponuke musí 
byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača. 

Ak súčasťou ponuky nebudú všetky požadované potvrdenia, doklady a dokumenty podľa 
bodov 9.2.1 až 9.2.7 bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená. 

Časť II. 

Predkladanie ponuky 

10. Predloženie ponuky 
10.1.Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 11 osobne alebo prostredníctvom 

poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 12.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 12.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

10.2.Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

10.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 

11. Označenie obálky ponuky 
11.1.Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu 

a označená požadovanými údajmi podľa bodu 11.2. 
11.2.Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

11.2.1.adresa uvedená v bode 12.1. 



11.2.2.adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
11.2.3.označenie „súťaž-neotvárať“, 
11.2.4.označenie heslom súťaže „Ovocie a zelenina“ 

12. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
12.1.Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov:  Psychiatrická liečebňa Sučany 
Obec (mesto):  Sučany  
Ulica:  Hradiská 20 
PSČ:  038 52 

12.2.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa     07.04.2017 o 14.00 hod. 

13. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
13.1.Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 12.2.  
13.2.Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom 
poštovej zásielky na adresu podľa bodu 12.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú 
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 12.2 a na adresu 
podľa bodu 12.1. a spôsobom podľa bodu 10 súťažných podkladov. 

Časť III. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

14. Otváranie ponúk 

14.1.Dátum otvárania ponúk sa uskutoční dňa 10.04.2017 o 10.00 hod. na adrese: 
Psychiatrická liečebňa Sučany,  Hradiská 20, 038 52 Sučany 1. poschodie - zasadačka. 

14.2.Otváranie  ponúk  vykoná komisia tak, že  overí neporušenosť obálky a následne otvorí 
ponuku , ktorú označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.  

14.3. Zúčastnení uchádzači, ktorí predložili ponuky sa preukazujú na otváraní ponúk preukazom 
totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať – dodávať tovar totožný 
s predmetom zákazky, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, 
kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať – dodávať tovar totožný s predmetom 
zákazky a splnomocnením na zastupovanie.  

14.4.  Na otváraní ponúk sa zverejní obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania všetkých 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicami, tak ako ich 
verejný obstarávateľ určil v súťažných podkladoch. 

 

15. Preskúmanie ponúk 
15.1.Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

15.1.1. Obsahujú náležitosti uvedené v bode 9.2. 
15.1.2. Zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným  v týchto súťažných 

podkladoch. 
15.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a neobsahuje 
také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

15.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa bude zo 
súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením 
dôvodu vylúčenia. 

 

16. Vyhodnotenie splneniA podmienok účasti  
16.1.Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v časti súťažných podkladov A.2 
Podmienky účasti uchádzačov.Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude ďalej 



posudzovať z  dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných 
podkladov A.1. Pokyny pre uchádzačov bod 9,  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, 
A.3.Kritérim na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia, B.2 Spôsob určenia ceny 
v ponuke a časť B.3.Obchodné podmienky. 

16.2. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 
alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov , uchádzač ho doručí 
verejnému obstarávateľovi, pričom je tak povinný urobiť do dvoch pracovných dní odo dňa 
odoslania žiadosti po použití elektronickej formy komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ 
neurčil dlhšiu lehotu. 

17. Vyhodnotenie  ponúk 
17.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.  
17.2. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúčia ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na 
predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. 

17.3. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb 
v písaní a počítaní. 

17.4. Ak sa objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia môže 
písomne požiadať uchádzača o odôvodnenie  nízkej ponuky. 

17.5. Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií, určených v časti súťažných 
podkladov časť A.3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia, časť B.2 
Spôsob určenia ceny v ponuke a ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku 
súťaž. 

 

Časť IV. 

Prijatie ponuky 

18. INFORMÁCIA o výsledku vyhodnotenia ponúk 
18.1.Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka sa vyhodnocovala, zašle informáciu 

o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky. 
18.2. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
18.3. Ostatným uchádzačom jednotlivo oznámi, že neuspeli s odôvodnením, pre ktoré ich ponuky 

neboli prijaté.  

19. Uzavretie zmluvy 
S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu v lehote 

viazanosti ponúk.  
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 

uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená , ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. Ak 
úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na 
uzavretie zmluvy ,verejný obstarávateľ môže  uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil  
ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzatvoriť zmluvu 
alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzatvretie zmluvy, 
keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je 
povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy 
tak, aby mohla byť uzatvorená, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný. 

 
  



A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
1. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, 

na ktorý predkladá ponuku – výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra 
alebo iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

 
 
  



A.3  KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPỘSOB 
JEHO UPLATNENIA 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najžišia cena za celý predmet zákazky 

 

KRITÉRIUM NÁVRH NA PLNENIE 

KRITÉRIA 

 

Celková cena za dodávku ovocia a 

zeleniny 

 

 

...................,....-€ (s DPH) 

 
 

........................................... 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena 

Pravidlá uplatnenia kritéria: 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky 
v eurách s DPH za obdobie 12 mesiacov od uzavretia zmluvy. 

2. Do vyhodnotenia budú zaradené ceny, ktoré uchádzač doplnil do tabuľky navrhovaných cien 
podľa časti súťažných podkladov B.2 Spôsob určenia ceny v ponuke, vypočítané a vyjadrené na 
štyri desatinné miesta. 

3. Komisia zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien. Ponuku 
s najnižšou cenou celkom zaradí na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom 
poradí, pričom ponuku s  najvyššou cenou celkom zaradí na posledné miesto poradia. 

 
  



B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
1. Predmetom zákazky je dodávka ovocia a zeleniny. 
2. Zoznam jednotlivých položiek predmetu zákazky: 
 

P.č. Názov 
Predpokladané 

ročné 
množstvo 

Merná jednotka 

1. Baklažán 22 kg 

2. Banány 1562 kg 

3. Brokolica 190 ks 

4. Broskyňa 122 kg 

5. Cesnak 90 kg 

6. Cibuľa 1600 kg 

7. Citróny 150 kg 

8. Cuketa 110 kg 

9. Cvikla 360 kg 

10. Grep 34 kg 

11. Hrozno 24 kg 

12. Jablká 1500 kg 

13. Jahody 15 kg 

14. Kaleráb 480 kg 

15. Kapusta biela 360 kg 

16. Kapusta červená 230 kg 

17. Kapusta čínska 60 kg 

18. Kapusta kyslá 410 kg 

19. Karfiol 16 kg 

20. Kel 150 kg 

21. Kiwi 20 kg 

22. Mandarinky 230 kg 

23. Melón 10 kg 

24. Mrkva 1460 kg 

25. Nektarinky 100 kg 

26. Paprika 730 kg 

27. Paradajka 2340 kg 

28. Petržlen 480 kg 

29. Pomaranče 1050 kg 

30. Pomelo 24 ks 

31. Pór 185 kg 

32. Reďkovka červená 100 zväzkov 

33. Reďkovka biela 420 kg 

34. Slivky 20 kg 

35. Šalát hlávkový 20 ks 

36. Šalát ľadový 530 ks 

37. Šampióny 20 kg 

38. Uhorky 1200 kg 

39. Vajcia 43000 ks 

40. Zázvor 10 kg 

41. Zeler 640 kg 

42. Zemiaky 20000 kg 

 
  



B.2  SPÔSOB URČENIA CENY V PONUKE 
 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na štyri 
desatinné miesta, musí byť konečná, musí zahrňovať všetky náklady spojené s realizáciou 
predmetu zákazky t.j. aj s dovozom a za podmienok uvedených v časti B.3 Obchodné 
podmienky a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná. 

3. Ocenená tabuľka predložená v ponuke musí byť podpísaná uchádzačom. 
 

P.č. Názov 
Predpokladan

é ročné 
množstvo 

Merná 
jednotk

a 

Jednotkov
á cena v € 
bez DPH 

Celkov
á cena 
v € bez 

DPH 

Jednotkov
á cena v € 

s DPH 

Celkov
á cena 
v € s 
DPH 

1. Baklažán 22 kg     

2. Banány 1562 kg     

3. Brokolica 190 ks     

4. Broskyňa 122 kg     

5. Cesnak 90 kg     

6. Cibuľa 1600 kg     

7. Citróny 150 kg     

8. Cuketa 110 kg     

9. Cvikla 360 kg     

10. Grep 34 kg     

11. Hrozno 24 kg     

12. Jablká 1500 kg     

13. Jahody 15 kg     

14. Kaleráb 480 kg     

15. Kapusta biela 360 kg     

16. Kapusta červená 230 kg     

17. Kapusta čínska 60 kg     

18. Kapusta kyslá 410 kg     

19. Karfiol 16 kg     

20. Kel 150 kg     

21. Kiwi 20 kg     

22. Mandarinky 230 kg     

23. Melón 10 kg     

24. Mrkva 1460 kg     

25. Nektarinky 100 kg     

26. Paprika 730 kg     

27. Paradajka 2340 kg     

28. Petržlen 480 kg     

29. Pomaranče 1050 kg     

30. Pomelo 24 ks     

31. Pór 185 kg     

32. Reďkovka červená 100 zväzkov     

33. Reďkovka biela 420 kg     

34. Slivky 20 kg     

35. Šalát hlávkový 20 ks     

36. Šalát ľadový 530 ks     

37. Šampióny 20 kg     

38. Uhorky 1200 kg     

39. Vajcia 43000 ks     

40. Zázvor 10 kg     



P.č. Názov 
Predpokladan

é ročné 
množstvo 

Merná 
jednotk

a 

Jednotkov
á cena v € 
bez DPH 

Celkov
á cena 
v € bez 

DPH 

Jednotkov
á cena v € 

s DPH 

Celkov
á cena 
v € s 
DPH 

41. Zeler 640 kg     

42. Zemiaky 20000 kg     

 
 
 
 

 
 

............................................................... 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 
Pozn.: 1. Ceny uchádzač zadá  na štyri desatinné miesta. 
 2. Predpokladané množstvo nie je záväzné pre ďalšie objednávky, ale len na 

hodnotenie kritérií. Presné množstvá budú upresňované v objednávkach 
kupujúceho. 

 3. Žiadame uchádzačov, aby nemenili štruktúru tabuľky. 
 4. Prípadné otázky k upresneniu jednotlivých položiek konzultujte s vedúcou 

oddelenia stravovania p. Kučková, tel. č. 043/4293202-5. 
 5. Uchádzač ponúknutú cenu za predmet zákazky uvedie v návrhu zmluvy, ktorá 

musí byť súčasťou ponuky a tvorí neoddeliteľnú prílohu návrhu záväzných 
zmluvných podmienok. 

 6. Dohodnutú cenu predmetu zmluvy bude možné meniť počas platnosti zmluvy len 
za predpokladu, že došlo k legislatívnym zmenám, ktoré v čase spracovania 
ponuky nebolo možné predpokladať. V takomto prípade sa cena zmení 
oznámením objednávateľa o zmene ceny v dôsledku legislatívnych zmien (napr. 
zmena výšky DPH), bez uzatvárania dodatku k zmluve. 

 7. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok zo zmluvnej ceny. 
 8. Lehota splatnosti faktúr je 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na 

adresu objednávateľa. 
 

  



B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU 
ZÁKAZKY 

 

1. Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uviedol už do 
nižšie uvedený záväzných zmluvných podmienok, ktoré musia byť obsiahnuté v zmluve .  

2. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, 
ktorý pred podpisom zmluvy predloží originál alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení 
dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky.  

 

 

Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny č. ../2017 

1. Názov : 
Adresa a sídlo: 
V zastúpení: 
IČO:  
DIČ: 
IČ DPH: 
Bank.spoj. : 
Č.účtu: 
(ďalej len dodávateľ) 

a 
2. Názov:  Psychiatrická liečebňa Sučany 

Adresa a sídlo : 038 52 Sučany, Hradiská 20 
V zastúpení:  Ing.Vladimír Husárček – riaditeľ 
IČO:  17335612 
DIČ:  2020598888 
IČ DPH:  SK 2020598888 
Bank.spoj.:  Štátna pokladnica 
Č.účtu :  SK5481800000007000286573 
(ďalej len odberateľ) 

 
zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za nasledujúcich podmienok: 
 

XI. Čl.1. 
XII. Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi na základe jeho postupných 
objednávok počas doby a za podmienok dohodnutých touto zmluvou ovocie 
a zeleninu, ktorých presná špecifikácia a cena je uvedená v prílohe č.1 k tejto 
zmluve, ktorá po podpise obidvoma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodané ovocie a zeleninu (ďalej v texte 
zmluvy len „tovary“) v súlade s objednávkou cenu podľa prílohy č.1 k tejto 
zmluve. 

3. V jednotlivých objednávkach bude presne určený počet a druh tovarov, miesto 
dodania, ak bude iné ako dojednané v tejto zmluve a ostatné dodacie 
podmienky v súlade s touto zmluvou. 
 



 
 
 

XIII. Čl.2 
XIV. Miesto a termín plnenia dodávok 

1. Predmet zmluvy bude pravidelne dodávaný na adresu odberateľa: 
Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany podľa objednávky 
kupujúceho  3x týždenne. 

 
XV. Čl. 3 

XVI. Spôsob plnenia 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy zabezpečí v množstve, v kvalite  

a podľa druhu špecifikovaného v súťažných podkladoch a uvedeného 
v prílohe tejto zmluvy. 

2. Dodanie a prevzatie tovaru sa uskutoční za prítomnosti  poverených 
zamestnancov dodávateľa a odberateľa. Prevzatie tovaru potvrdí odberateľ na 
dodacom liste podpisom a pečiatkou. 

 
XVII. Čl.4 

XVIII. Cena a platobné podmienky 
1. Cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ako 
výsledok verejného obstarávania. 

2. Zmluvná cena uvedená v prílohe č.1 je maximálnou a sú v nej zahrnuté všetky 
náklady dodávateľa súvisiace s predmetom plnenia zmluvy (napr. obaly, 
prepravné obaly a pod.) vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou 
predmetu zmluvy do miesta určenia. 

3. Cenu tovaru je možné meniť výhradne písomnou dohodou zmluvných strán vo 
forme dodatku k tejto zmluve v prípade, ak dôjde k zmene zákonných 
podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu. 

4. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu 
existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne 
v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, 
pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% 
v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť 
odberateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti 
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto 
zmluvy a nižšou cenou. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas 
trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových alebo sezónnych cien 
tovaru na trhu (ďalej len „sezónne ceny“), a to aj bez vyzvania odberateľom, 
priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej odberateľovi po 
dodaní tovaru, ktorého sa sezónne ceny týkajú. 

6. Cenu za skutočné dodávky predmetu zmluvy bude dodávateľ fakturovať na 
základe dodacích listov potvrdených odberateľom. Neoddeliteľnou súčasťou 
faktúry bude originál dodacieho listu. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo 
dňa prevzatia odberateľom. Faktúry budú doručované na adresu sídla 
objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a musia obsahovať náležitosti 



daňového dokladu stanovené zákonom o účtovníctve a príslušnými daňovými 
predpismi. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti 
alebo údaje v nej uvedené budú nesprávne alebo nebude obsahovať 
náležitosti podľa tejto zmluvy , odberateľ ju bez zbytočného odkladu vráti 
dodávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry odberateľovi. 

7. Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa 
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
 

XIX. Čl.5 
XX. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ: 
- je povinný plniť všetky požiadavky európskej a slovenskej legislatívy 

vzťahujúce sa na dodávaný tovar tak, aby zabezpečil kvalitu a bezpečnosť 
takéhoto tovaru, 

- je povinný dodávať tovar v množstve a kvalite  v súlade s touto zmluvou 
a výsledkom verejného obstarávania. 

2. Odberateľ: 
- je povinný za tovary zaplatiť na základe faktúry, ktorá bude vyhotovená po 

ich dodaní, 
-  je oprávnený v prípade pochybnosti o kvalite alebo bezpečnosti 

dodávaných tovarov, v prípade uplatnenia reklamácie, vykonať 
dodávateľský audit externou  organizáciou alebo kompetentným audítorom 
a to na náklady dodávateľa. Výsledky auditu budú slúžiť na vykonanie 
nápravy a odstránenie zistení, 

- má právo odmietnúť dodávku predmetu zmluvy v prípade, že dodané 
tovary nebudú spĺňať parametre deklarované dodávateľom v ponuke alebo 
ak budú po záručnej dobe. 

 
XXI. Čl.6 

XXII. Záručné a reklamačné podmienky, vady výrobkov 
1. Prechod rizika za prípadné škody prechádza z dodávateľa na odberateľa 

momentom odovzdania a prevzatia tovarov. 
2. Zodpovednosť za vady sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení 

§ 422-442 Obchodného zákonníka. 
3. Ak odberateľ pri preberaní tovarov zistí porušenie noriem dodávky, 

zamestnanec dodávateľa vykonávajúci dodávku (príp. prepravca) vypíše 
návratku s popisom vád a odoberie tento tovar naspäť ihneď pri dodávke. 

 

XXIII. Čl.7 
XXIV. Porušenie zmluvných povinností 

1. V prípade omeškania sa odberateľa so zaplatením faktúry podľa čl.4 tejto 
zmluvy, môže si dodávateľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% za 
každý deň omeškania. 

2. V prípade, že dodávateľ nedodrží čas plnenia uvedený v čl.2 tejto zmluvy, 
môže si odberateľ uplatniť sankciu vo výške 0,02% z ceny nedodaného 
predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

 
  



XXV. Čl.8 
XXVI. Zrušenie zmluvy 

1. Zmluvu je možné okrem uplynutia času, na ktorý bola uzatvorená ukončiť: 
- písomnou dohodou zmluvných strán 
- odstúpením alebo 
- výpoveďou. 
 

2. Odberateľ je oprávený okamžite od zmluvy odstúpiť 
- v prípade nedodržania dohodnutého termínu plnenia zo strany dodávateľa, 
- v prípade akéhokoľvek porušenia legislatívnych požiadaviek v oblasti 

kvality a bezpečnosti dodávaných tovarov, 
-  v prípade , že tovary nebudú dodané v požadovanom množstve alebo 

 kvalite  v súlade s touto zmluvou a výsledkom verejného obstarávania. 
3. V prípade, že nedôjde k písomnej dohode o zmene ceny, môže ktorákoľvek 

zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. 
4. Zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strany písomne vypovedať. Výpovedná 

doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. 
 

XXVII. Čl.9 
XXVIII. Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti. 
 
 

XXIX. Čl.10 
XXX. Záverečné a ostatné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov s odvolaním sa na ustanovenia tejto zmluvy. 

2. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa primerane riadia a spravujú 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Prípadné vzniknuté spory sa zaväzujú zmluvné strany riešiť cestou 
štatutárnych zástupcov, t.j. dodávateľa a odberateľa. V prípade nedosiahnutia 
dohody na tejto úrovni, sú príslušné na prejednanie súdy SR. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, majúcich platnosť originálu,  
z ktorých dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie a odberateľ tri vyhotovenia. 
 
 

 
V ............................. dňa ......................              V Sučanoch dňa .......................... 
 
 
 
Za dodávateľa :                                                  Za odberateľa : 
 
 
Príloha č.1-Spôsob určenia ceny v ponuke 



Príloha č.1-Spôsob určenia ceny v ponuke 
 

P.č. Názov 
Predpokladan

é ročné 
množstvo 

Merná 
jednotk

a 

Jednotkov
á cena v € 
bez DPH 

Celkov
á cena 
v € bez 

DPH 

Jednotkov
á cena v € 

s DPH 

Celkov
á cena 
v € s 
DPH 

1. Baklažán 22 kg     

2. Banány 1562 kg     

3. Brokolica 190 ks     

4. Broskyňa 122 kg     

5. Cesnak 90 kg     

6. Cibuľa 1600 kg     

7. Citróny 150 kg     

8. Cuketa 110 kg     

9. Cvikla 360 kg     

10. Grep 34 kg     

11. Hrozno 24 kg     

12. Jablká 1500 kg     

13. Jahody 15 kg     

14. Kaleráb 480 kg     

15. Kapusta biela 360 kg     

16. Kapusta červená 230 kg     

17. Kapusta čínska 60 kg     

18. Kapusta kyslá 410 kg     

19. Karfiol 16 kg     

20. Kel 150 kg     

21. Kiwi 20 kg     

22. Mandarinky 230 kg     

23. Melón 10 kg     

24. Mrkva 1460 kg     

25. Nektarinky 100 kg     

26. Paprika 730 kg     

27. Paradajka 2340 kg     

28. Petržlen 480 kg     

29. Pomaranče 1050 kg     

30. Pomelo 24 ks     

31. Pór 185 kg     

32. Reďkovka červená 100 zväzkov     

33. Reďkovka biela 420 kg     

34. Slivky 20 kg     

35. Šalát hlávkový 20 ks     

36. Šalát ľadový 530 ks     

37. Šampióny 20 kg     

38. Uhorky 1200 kg     

39. Vajcia 43000 ks     

40. Zázvor 10 kg     

41. Zeler 640 kg     

42. Zemiaky 20000 kg     

 

 
............................................................... 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 


