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Výzva na predloženie ponuky  
Mesto Handlová, MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

 

  
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Handlová,, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) žiada o predloženie ponuky v zadaní nižšie 
špecifikovanej zákazky. Na základe predložených cenových ponúk môže byť určený úspešný uchádzač. 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Handlová, MsÚ Handlová 

Sídlo: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Silvia Grúberová 

IČO: 00318094         

DIČ: 2021162660         

Tel.:   + 421 46 519 25 11       

E-mail: info@handlova.sk 

Internetová stránka: www.handlova.sk 

 

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Šujan 

Telefón: 0917 594 426 

 

2. Elektronická adresa predloženia/doručenia ponuky: tomas.sujan@handlova.sk 

3. Druh zákazky: tovar 

CVP slovník: 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 15895000-8 Výrobky rýchleho občerstvenia 

4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky „Catering – zabezpečenie občerstvenia“ je dodanie občerstvenia 
pre účastníkov aktivít Kontaktného centra mesta Handlová v súvislosti s projektom „Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra“, ako aj pre zamestnancov a hostí verejného obstarávateľa počas týchto aktivít, a to počas 
platnosti rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ bude počas platnosti rámcovej dohody, uzatvorenej s úspešným 
uchádzačom, vytvárať jednotlivé čiastkové objednávky, ktorých sumár nesmie prekročiť finančný limit podľa čl. 4 
ods. 4.2 rámcovej dohody. 

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje dodať a vyložiť tovar na určené 
miesto dodania uvedené v príslušnej objednávke, najčastejšie však na adresu: Kontaktné centrum mesta 
Handlová, Námestie baníkov 5, Handlová 972 51. (príp. iné miesto dodania vždy len v meste Handlová). Termín 
dodania bude uvedený na príslušných objednávkach v zmysle rámcovej dohody. 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda, ktorej návrh tvorí prílohu č. 1 
tejto výzvy. Uchádzač predložením svojej ponuky akceptuje práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého návrhu 
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rámcovej dohody, najmä prehlasuje, že je s podmienkami v zmluve uzrozumený, najmä že je schopný plniť všetky 
záväzky, ktoré by mu z nej vyplynuli. 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

 
Por. 
č. 

Názov Mer. 
jed. 

Predpokladaný 
odobratý počet na 

12 mes. 

1 chlebíček obložený min. 90g – šunkový (chlebík – veka, 
maslo, šunka, tvrdý syr, vajíčko, zeleninová obloha, 
petržlenová vňať) 

ks 500 

2 chlebíček obložený min. 90g – syrový (chlebík – veka, 
maslo, mozzarela, tvrdý syr, vajíčko, zeleninová obloha, 
petržlenová vňať) 

ks 500 

3 chlebíček obložený min. 90g - salámový (chlebík – veka, 
maslo, saláma, tvrdý syr, vajíčko, zeleninová obloha, 
petržlenová vňať) 

ks 500 

4 pagáč oškvarkový min. 20g ks 350 

5 čajové pečivo 1000g ks 15 

6 minerálna voda jemne perlivá 0,5l ks 500 

7 minerálna voda jemne perlivá 1,5l ks 300 

 

Jednotlivé množstvá sú uvedené ako predpokladané, pričom skutočne odobraté množstvo sa bude odvíjať od potrieb 
verejného obstarávateľa a úspešný uchádzač sa nebude môcť domáhať uskutočnenia dodávok tovaru v predpokladanom 
množstve. 

 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: termín dodania bude uvedený 
v príslušných objednávkach, pričom tieto budú doručené najneskôr 5 kalendárnych dní pred termínom dodania; 
Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu určitú – na 12 mesiacov. 

9. Financovanie predmetu zákazky: z Operačného programu ľudské zdroje 

10. Platobné podmienky: dodávateľ vyhotoví faktúru so 14-dňovou lehotou splatnosti za každú jednotlivú objednávku 
v zmysle rámcovej dohody  

11. Lehota na predloženie ponuky: 10.06.2021 do 09.00 hod. Na ponuky doručené po tejto lehote sa neprihliada 
a vracajú sa neotvorené späť uchádzačom. 

Ponuky predložiť: Emailom na emailovú adresu: tomas.sujan@handlova.sk, poštou alebo osobne (v listinnej 
podobe v uzatvorenej obálke s uvedením hesla „Catering – zabezpečenie občerstvenia pre KC Handlová“ na 
adresu: Kontaktné centrum mesta Handlová, Námestie baníkov 5, Handlová 972 51. 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Výsledná cena musí 
zahŕňať aj cenu za dodanie a vyloženie tovaru na miesto uvedené v objednávke podľa čl. 4 bod 4.3 rámcovej 
dohody. 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a písm. f) 
ZVO. Splnenie predmetných podmienok účasti si  verejný obstarávateľ overí v informačných systémoch verejnej 
správy a z verejne dostupných zdrojov. 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky predložiť v písomnej forme, slovenskom jazyku, ponuku prosím označiť 
Catering – zabezpečenie občerstvenia pre KC Handlová. Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
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- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-
mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b. Cenovú ponuku uchádzača na jednotlivé položky predmetu zákazky – podľa bodu 6. Ak je 
uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení: cena za jednotlivé položky bez 
DPH + sadzba DPH v % + cena za jednotlivé položky s DPH + cena s DPH za celkové predpokladané 
odobrané množstvo + výsledná cena SPOLU za všetky položky 

14. Lehota viazanosti ponúk: 31.8.2021  
 
 
V Handlovej, dňa 01.06.2021  

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

                          Ing. Tomáš Šujan, manažér kontaktného centra 
   
                                                      ............................................................................................... 
                          Mgr. Silvia Grúberová     

                  Primátorka mesta 
 
       
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 – Rámcová dohoda 
Prílolha č. 2 – Príloha č. 1 k RD – “Špecifikácia predmetu dohody” 


