
Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 
Sídlo:  Škultétyho 329, 990 01 Veľký Krtíš 
IČO:    00647551 
Zastúpený: Mgr. Júlia Černajová - riaditeľka 

 
2. Názov predmetu zákazky : Dodávka   mäsových výrobkov 
 
3. Druh zákazky – Dodanie tovaru 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky – DDaDSS Veľký Krtíš 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky  - 01.12.2018 – 30.11.2019 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky  12 000,00 € ( bez DPH ) 

 
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi - email: 

domov-dochodcov@stonline.sk, tel.: 047/4830825 
 

8. Stručný opis predmetu zákazky – Pravidelná dodávka  mäsových výrobkov minimálne 
2x týždenne podľa telefonických objednávok obstarávateľa 

 
9. Rozdelenie zákazky na časti – neumožňuje sa, požaduje sa predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky  
 
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena 
 
11. Obsah ponuky -  ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať  cenu za celý 

predmet zákazky ( viď príloha č. 1 ) 
 
12. Spôsob predloženia ponuky – Ponuku je potrebné predložiť osobne alebo poštou 

v uzatvorenej obálke.  Obálka musí obsahovať nasledovné údaje:  
 Adresu verejného obstarávateľa: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, 

Škultétyho 329, 990 01 Veľký Krtíš 
 Obchodné meno a sídlo uchádzača 
 Označenie:  „ DDaDSS Veľký Krtíš – Dodávka tovaru – NEOTVÁRAŤ „ 

 
13. Lehota na predkladanie ponúk 21.11.2018 do 12 00 hod. 

Ponuky predložené po tejto lehote budú vrátené uchádzačovi neotvorené 
 
14. Ďalšie (doplňujúce) informácie- ponuky budú vyhodnotené bezodkladne po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk,  uchádzačom bude zaslané oznámenie o vyhodnotení 
ponúk. Výsledkom súťaže bude uzavretie zmluvy na predmet zákazky uzatvorenej  
medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom 

15. Prílohy – Cenová ponuka  
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