
                                  

 

 

 

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie 
M o k r o h á j s k a    c e s t a  3,  845 12  B r a t i s l a v a 

                                                                                                  
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ďalej len  
                                     „GAUDEAMUS – ZKR“ 
IČO:  00603287     
DIČ: 2020919098    
Sídlo organizácie: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava     
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková  
Telefón: 0918 465566  
E-mail: buckova@mokrohajska.sk     
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk 

 
2. Predmet zákazky: Sirupy, čaje, ovocné šťavy, vody 
 
3. Opis predmetu zákazky:  
 

NÁZOV KG/KUS/L množstvo 
cena 

s DPH/ks 

spolu s 
DPH 

Čaj gastro 50g bylinný ks 40   

Čaj gastro 50g čierny ks 210   

Čaj gastro 50g ovocný ks 360   

Čaj gastro 50g šípkový ks 80   

Čaj mätový 30g  (20*1,5g) porciovaný ks 20   

Čaj ovocný 40g   (20*2g) porciovaný ks 50   

Čaj čierny   30g   (20 *1,5g) porciovaný ks 20   

Čaj šípkový 30g  (20*1,5g) porciovaný ks 30   

Džús 250 ml multivitamín ks 270   

Džús 250 ml jablko ks 1350   

Džús 250 ml pomaranč ks 270   

Džús 250 ml 100% rôzne príchute ks 100   

Džús 1L čierne ríbezle ks 36   

Džús 1L jablko 100% ks 72   

Džús 1L pomaranč 100% ks 72   

VODA jemne perlivá   500 ml ks 300   

VODA jemne perlivá   500 ml - ochutená ks 300   

VODA jemne perlivá   1,5 L minerálna ks 90   

Sirup rôzne ovocné príchute   5L/6500g ks 80   

Sirup materina dúška, púpava, citrón   5L/6500g  ks 15   

Sirup šalvia s pomelom   5L/6500g ks 15   

Sirup ovocné príchute   2,5L/3250g  60% ks 20   

Sirup ovocný DIA    1L ks 25   

Spolu:     



2 

 

 
Funkcia 

 Dodanie tovaru do zariadenia GAUDEAMUS – ZKR 
 Dodávka sirupov, čajov, ovocných štiav a vôd pre potreby stravovacieho 

zariadenia 
 
Technické vlastnosti  

 balenie v obaloch na to určených 
 
Osobitné požiadavky 
 

 Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
 Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym 

predpisom. 
 Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, kvalite triedy A 

v opakovaných dodávkach. 
 Dodávateľ oznámi objednávateľovi kontakt na osobu zodpovednú za plnenie 

predmetu zákazky. 
 Uznané reklamované kvalitatívne a kvantitatívne vady predávajúci odstráni 

bezplatnou výmenou vadného tovaru. 
 Odstúpenie od objednávky je možné v prípade podstatného porušenia. Za 

podstatné porušenie objednávky sa považuje nedodržanie záväzku splniť predmet 
obstarania v rozsahu, čase a v kvalite stanovenej objednávateľom. 

 Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. 
Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov 
bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. 

 Požaduje sa predložiť podrobnú cenovú ponuku,  v ktorej ceny uveďte za kus s 
DPH a celkovú cenu s DPH. 

 Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit. 
 Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na 

základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví po dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je 30 
dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra a dodací list musia mať čitateľne 
vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva, napr. číslo faktúry, dodacieho listu, 
dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo a akosť tovaru, cenu za mernú 
jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka. 

 Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé zmluvné 
obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených 
s dodaním tovaru do miesta plnenia. 

 Cena za dodanie tovaru je vrátane bezplatnej dopravy a vyskladnenia na adresu 
obstarávateľa. 

 Plnenie objednávky bude realizované priebežne na základe samostatných 
objednávok z jedného odberného miesta plnenia podľa potrieb objednávateľa. 

 Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu 
kódexu. 

 Tovar musí byť označený na obale v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov o potravinách.  

 Dodávateľ preberá záväzok, že dodaný predmet zákazky bude od dátumu 
dodania po dobu vyznačenú na tovare, resp. na dodacom liste ako minimálna 
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doba trvanlivosti spôsobilý na obvyklý účel k dátumu dodania vždy čerstvý a 
zdravotne nezávadný. 

 Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zákazky dodávaný verejnému obstarávateľovi 
vyznačiť jeho minimálnu trvanlivosť (ďalej len záručná doba) na viditeľnom mieste 
alebo ju vyznačiť v dodacích listoch. 

 V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru je verejný obstarávateľ 
oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie pokuty vo výške 0,25 % z 
celkovej ceny zákazky za každú aj začatú hodinu omeškania s dodaním tovaru. 
Tým nie je dotknutý nárok verejného obstarávateľa na náhradu škody. 

 V prípade, že dodávateľ nedodá verejnému obstarávateľovi tovar kompletne podľa 
objednávky a spolu s dodacím listom, má verejný obstarávateľ nárok na úhradu 
pokuty vo výške 10% z ceny nedodaného tovaru. 

 Objednávky sa budú realizovať telefonicky.  
 Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia po celé obdobie od 

11.3. 2019 do 10.3.2020. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov 
predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia. K zmene ceny 
môže dôjsť v prípade zmeny sadzby DPH alebo iných administratívnych opatrení 
štátu, alebo v prípade zmeny ceny smerom nadol. 

 Dodávateľ priloží kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo 
Značky kvality.  

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

15831500-7 – Cukrové sirupy;  
15863000-5 -  Čaj;  
15321000-4 – Ovocné šťavy;  
15981000-8 – Minerálne vody; 
 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);  

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 280,- EUR s DPH 
 
6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu GAUDEAMUS – ZKR. GAUDEAMUS – ZKR neposkytuje zálohy na plnenie 
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo 
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. 
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 

 
7. Zverejnenie výzvy: 25. 2. 2019 na webovej stránke GAUDEAMUS - ZKR 
 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mokrohájska cesta 3, 845 12 

Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude od 11. 3. 2019 do 10. 3. 2020.  

9. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 
 
10. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa. 

 
11. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): Kontaktné údaje uchádzača 

(názov, adresa, kontaktná osoba – telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH na 
dodávku sirupov, čajov, ovocných štiav a vôd vrátane dopravy. 
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12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO, cena s DPH 
 
13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky môžu byť zasielané poštou na 

adresu zariadenia, mailom na buckova@mokrohajska.sk, prípadne osobne (Ing. Jana 
Bučková) do 7. 3. 2019 do 11,00 hod. 

 
14. Vyhodnotenie ponúk: 7. 3. 2019 o 13,00 hod. 
 
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: výsledok z vyhodnotenia bude 

zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky 
 
16. Doplňujúce informácie: Ak úspešný uchádzač nepotvrdí objednávku GAUDEAMUS 

– ZKR z vlastného rozhodnutia, GAUDEAMUS - ZKR má právo vystaviť 
objednávku uchádzačovi, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.  

 
 

 

V Bratislave  20. 2. 2019 
 
 
 
                                                                                   PhDr. Štefan Tvarožek  
                                                                             riaditeľ,  GAUDEAMUS - ZKR 


