
Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 067 73 Dúbrava č. 41 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

k zákazke 

 

„Suché palivové drevo metrovica“ 

vykonávaná v zmysle  § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Druh zákazky: Tovar 

 

Verejný obstarávateľ:  

Úradný názov: Centrum sociálnych služieb  Dúbrava 

IČO: 00695467 

Poštová adresa: Dúbrava č. 41 

PSČ: 06773 

Obec: Dúbrava 

Štát: Slovenská republika 

Kontaktné miesto: Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava 

Kontaktná osoba: Mgr. MVDr. Marián Petro, riaditeľ CSS Dúbrava 

Telefón: 0577673260 

Email: riaditel@css-dubrava.vucpo.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.css.dubrava.sk/ 

 

Predmet zákazky 

1. Názov zákazky a kód CPV: 

 

„Suché palivové drevo metrovica“ 

Hl. predmet 

03410000-7 Drevo, 60000000-8  Dopravné 

 

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác a dodanie predmetu zákazky: 

  

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

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Miesto uskutočňovania: CSS Dúbrava, Dúbrava č. 41, 067 73 Dúbrava  

 

3. Stručný opis zákazky 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je dodanie 

450 priestorových metrov suchého palivového dreva metrovice pre potreby vykurovania 

CSS Dúbrava. Jedná sa o dodávku tvrdého dreva buk, dub, klen. 

Drevo je potrebné doviezť a uložiť v sklade paliva tak, aby sa kvantitatívne dalo prebrať. 

Dopravu je potrebné zabezpečiť nákladným autom tak, aby sa auto zmestilo výškovo do 

skladu  paliva. 
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Verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačom o predmet zákazky vykonať obhliadku 

priestorov za účelom zistenia možnosti dopravy dňa 19.6.2017  v čase od 7,00 hod do 

12,00 hod. V prípade záujmu sa vopred ohláste u Mgr MVDr. Marína Petra na tel. čísle 

0902447144 alebo na emailovej adrese riaditeľ@css-dubrava.vucpo.sk. 

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, 

obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve. Nie je prípustné rozdelenie 

predmetu zákazky. 

 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie, tak nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. 

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predloží ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý  je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

4. Celkový rozsah: Dodanie suchého palivového dreva v množstve 450 prm, doprava 

na miesto určenia a jeho uskladnenie 

 

 

5. Predpokladaná  hodnota zákazky bez DPH: 

 

Hodnota : 14 250  € bez DPH 

     V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná 

     hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ 

     považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet zákazky bol  odovzdaný verejnému 

obstarávateľovi v termíne do 60 dní od dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva medzi 

verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

 

7. Podmienky účasti, obsah ponuky 

 

7.1 Uchádzač podľa § 32 ods.1,2 e) predloží v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky, a to buď originál alebo overenú fotokópiu. 

 

V prípade, ak uchádzač nepredloží vyššie požadovaný doklad, bude zo zákazky vylúčený. 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom alebo českom jazyku. 

 

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

 

Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania  

 

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú  ponuku, ktorá 

splní podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, náležitosti ponuky 
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a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania t. j. že jediným kritériom 

na vyhodnotenie ponúk  je cena celkom za celý predmet obstarávania. 

 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho  ponukovú cenu len na 

jedno desatinné miesto, platí že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak 

uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným 

obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – 

vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor.) 

 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- výška DPH(ak nie je platcom DPH uvedie 0 €) a upozorní na túto skutočnosť, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 23. Júna 2017o 12,00 hod 

 

Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti - výzvou musia byť 

doručené v zalepenej obálke s heslom: 

 

“Suché palivové drevo“ a s nápisom !“Neotvárať“ 

 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne - počas prevádzkových 

hodín obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk na adresu: 

Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 06773 Dúbrava č. 41, Slovenská republika 

 

Prevádzkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 

Pracovné dni : pondelok – Piatok od 07.00 hod – 14.30 hod. 

 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 

osobne, je rozhodujúci termín (t .z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie 

ponuky)napr. poštou, kuriérom a pod.) V momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na 

prepravu a pod.) Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže 

a nebudú teda vyhodnocované. 

 

 

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk 

 

10.1  Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 23. Júna 2017 o 12,30 hod. Uchádzači budú 

informovaní o výsledku vyhodnotenia. 

 

10.2  Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne 

najneskôr do 28. júna 2017 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných 

uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

 

11. Ďalšie informácie 

11.1. Ponuky sú viazané v lehote do 60 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva 

medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 



  

11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

11.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré  nespĺňajú požiadavky na 

predmet zákazky uvedené v tejto výzve. 

 

11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak ani 

jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani jednu ponuku alebo ak 

verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky. 

 

 

 

V Dúbrave 08.6.2017 

 

 

 

                                                   Mgr. MVDr. Marián Petro 

                                                   Riaditeľ CSS Dúbrava 

 

 

 

 

 

 

  

 


