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Č. j. 179/2018 

Výzva na predloženie cenovej  ponuky zákazky  

 

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 

zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky s 

nízkou hodnotou: 

 

 Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:    Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 

Sídlo:      Škultétyho 11 

               982 01 Tornaľa 

Zastúpená:  Mgr. Henrieta Balogová  - riaditeľka školy 

IČO:    37833685 

DIČ:    2021667945 

IČ DPH:   Nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: OTP 

IBAN:    SK56 5200 0000 0000 1435 7473 

Tel.:    0903768544 

E-mail:   riaditel.zstornala@gmail.com 

 

 

1. Predmet zákazky : Potraviny pre ŠJ. 

 

2. Druh zákazky: Predpokladaný druh a množstvo tovaru sú uvedené v prílohe č. 1.Sortiment 

a množstvá  tovaru v prílohe sú orientačné, budú upravované podľa skutočnej potreby. 

 

Spoločný slovník obstarávania: 

CPV – kód:    15511000-3 Mlieko 

    15500000-3 Mliečne výrobky 

    01110000-1 Obilniny a iné plodiny 

    15851000-8 Múčne výrobky 

    15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky 

    15110000-2 Mäso 

    15130000-8 Mäsové výrobky 

    01242000-5 Vajcia 

    15897000-2 Výrobky v konzerve 

    15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušené potraviny 

    15330000-0 Ovocie a zelenina 

     

3.Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 

                                                                      

Rozsah zákazky – rozsah alebo množstvo tovaru: podľa prílohy  

 

Technické požiadavky:  

 

Kvalita : 1. Trieda, musí spĺňať požiadavky podľa Vyhlášky MPRV 423/2012 SR 

Záruka : štandardná , neprečerpaná 

Kvalita mäsových výrobkov :1. Trieda bez cudzieho zápachu a príchute 

Pôvod mäsa a mäsových výrobkov : Slovenská republika  

Preprava , manipulácia a balenie tovaru : v súlade s potravinovým kódexom SR 
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4. Opis predmetu zákazky a rozdelenie na časti: v prílohe č. 1 tejto výzvy . 

Predpokladaná hodnota zákazky je 49 000 € bez DPH( s DPH 58 800,- €). Táto cena je 

maximálna , nesmie byť cenovou ponukou uchádzača prekročená. 

 

 

5.Lehota na preloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia : 

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť 

uzatvorená a označená údajmi: 

- Adresa verejného obstarávateľa 

- Adresa uchádzača (jeho obchodné meno , adresa sídla alebo miesta podnikania). 

- Označenia „Súťaž – neotvárať“ 

- Heslo „Potraviny pre ŠJ“ 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:  

Poštou : Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, 9820 01 Tornaľa 

Osobne : Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Škultétyho 11, 9820 01 Tornaľa 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 20.08.2018 o 11.00 hod.  

Ponuka preložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 

Vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 20.08.2018 o 13.30 hod. Po 

vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne 

oznámi všetkým uchádzačom , ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi , že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 

oznámi , že neuspel.  

 

7.Podmienky účasti:  

Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu oprávnení podnikať resp. 

dodávať požadovaný tovar (nemusí byť úradne osvedčená). 

Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi 

doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky (originál, alebo úradne osvedčenú kópiu). 

Platné osvedčenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej 

spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinárskeho 

kódexu SR. V prípade , ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu 

s dopravcom , uchádzač preloží uzatvorenú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej 

spôsobilosti na motorové vozidlá , ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky.  

 

Požadovaná lehota dodania:  

- podľa objednávok do 24 hodín na základe vystavenej objednávky počas doby 

platnosti zmluvy . 

Trvanie zmluvy:  Doba trvania  od 01.09.2018 do 31.08.2020. 

 

Prípustnosť variantných riešení: nie  

 

Miesto a termín dodania: Dodávky budú realizované do budovy objednávateľa  – Základná 

škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa 

 

Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: zákazka bude uhradená z 

rozpočtu obstarávateľa. 
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Záruky  žiadané zadávateľom  súvisiace s plnením zmluvy: záruky v zmysle Obchodného 

zákonníka a súvisiacich zákonov. 

 

Rozdelenie zákazky na časti: áno  

 

Iné/ďalšie požiadavky: podľa prílohy 

 

Prílohy k špecifikácií predmetu zákazky: áno 

 

     

Kritérium na hodnotenie ponúk:  

Kritérium na hodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe 

ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a na základe stanovených kritérií pre časť A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J.  

Kritériom je cena v Eur s DPH za celkovú dodávku jednotlivej časti. Všetky časti sa budú 

posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti, viacerých , 

alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa. 

Úspešný bude uchádzač s najnižšou cenou v jednotlivej časti. 

Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú 

cenu.  

   

Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov, kontaktná osoba: 

Ľubica Gencsiová -  tel. kontakt :0918020759 

Mgr. Henrieta Balogová - tel. kontakt: 0903768544 

e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com 

 

8. Ostatné obchodné pomienky : 

Dodávaný tovar prepravovať a dodávať v hygienických nezávadných obaloch obvyklých na 

prepravu uvedeného tovaru. 

Kvalita dodávaného tovaru sa požaduje v akostnej triede „A“ , v neporušených obaloch , bez 

pachov a plesní. 

Cenovú ponuku požadujeme spracovať v mene € s DPH podľa vzoru v prílohe č. 1 , pričom 

ceny musia byť konečné, musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty 

dodávky a fakturácie počas celej doby platnosti zmluvy. Na dodanie tovaru sa neposkytuje 

preddavok , platba bude vykonaná po riadnom čiastkovom plnení predmetu zákazky 

prevzatím tovaru v mieste plnenia v termíne splatnosti faktúry do 30 dní po obdŕžaní faktúry 

kupujúcim. 

Dodávka tovaru bude realizovaná prostredníctvom čiastkových objednávok telefonicky, 

písomne , prípadne e – mailom do 24 hodín od prijatia objednávky podľa potreby 

objednávateľa. 

Dodávku tovaru realizovať v pracovných dňoch od 9.00 hod do 12.00 hod. za prítomnosti 

zodpovednej osoby objednávateľa.  

Ak pri prevzatí tovaru zistí objednávateľ , že ide o nekompletnú dodávku tovaru , o dodávku 

tovaru nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, certifikátu , vzorke a pod. resp. neoznačeného 

a poškodeného , túto skutočnosť potvrdí na dodacom liste aj dodávateľ. Dodávateľ je povinný 

v lehote do 24 hodín dodaný tovar vymeniť , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

Objednávateľ je povinný reklamovať vady dodaného tovaru písomne e- mailom , faxom do 24 

hod. od prevzatia dátumu tovaru okrem zjavných vád , t. j. množstva , druhu a viditeľného 

poškodenia , ktoré je povinný reklamovať písomne hneď po prevzatí tovaru. 
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Aj objednávateľ v omeškaní tovaru, musí dodávateľ urobiť opatrenia primerané okolnostiam 

na uchovanie tovaru. V prípade ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli dodávateľovi 

náklady, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi úhradu primeraných nákladov , ktoré 

mu pritom vznikli.  

Dodávateľ zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých vád , ktoré sú 

predmetom záruky, výmenou za bezchybný tovar. Dodávateľ má povinnosť dodať náhradný 

tovar alebo chýbajúci tovar bezodkladne od okamihu uplatnenia zodpovednosti za vady. 

Dodávateľ zodpovedná za kvalitu dodaného tovaru , ktorá musí byť v súlade so zákonom NR 

SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 

právnymi predpismi. V prípade porušenia platných právnych predpisov , týkajúcich sa 

zabezpečenia bezpečnosti potravín zo strany dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia 

zo strany kontrolného orgánu , preberá dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace 

s prípadným sankčným postihom objednávateľa kontrolným, orgánom.  

Dodávateľ bude prevádzať na objednávateľa vlastnícke práva k tovaru, dodaného na základe 

objednávky a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu, dohodnutú 

s objednávateľom a uvedenú a potvrdenú na dodacom liste na základe vystavenej faktúry 

v súlade so zmluvou.  

 

Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej 

minimálnej kvality dodania tovaru, prípadne ekvivalentu podľa tejto výzvy. 

Kritérium na hodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky a na základe stanovených kritérií pre časť A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J. 

Kritériom je cena v Eur s DPH za celkovú dodávku jednotlivej časti. Všetky 

časti sa budú posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len 

do jednej časti, viacerých , alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do 

budovy objednávateľa. 

Úspešný bude uchádzač s najnižšou cenou v jednotlivej časti. 

Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť 

uvedenú cenu.  

Dodávka tovaru bude realizovaná na základe podmienok uvedených v zmluve 

uzatvorenej s úspešným uchádzačom, na základe objednávky a v cene podľa ponuky 

úspešného uchádzača.  

1.2 Fakturácia bude realizovaná na základe zaslanej objednávky, ktorá bude výsledkom 

zmluvy medzi dodávateľom a objednávateľom. 

1.3 Zmluva bude uzatvorená s tým uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu ponuku 

podľa kritérií uvedených vo výzve. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu ponuku nebude 

v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov.  

1.4 Zmluva bude realizovaná na základe objednávky vystavenej kupujúcim a potvrdenej 

predávajúcim, na základe predmetu zmluvy. Právo požadovať uzatvorenie 

objednávky má len kupujúci.  
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1.5 Doba trvania zmluvného vzťahu: podľa schválenia výberu dodávateľa a podpisu 

zmluvy podľa obchodného zákonníka. 

1.6 Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru objednávateľovi 

a dodávateľ nemá nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s 

plnením predmetu zmluvy. 

1.7 Všetky platby budú splatné v lehote 30 dní od doručenia faktúr s prílohami, teda na 

základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu. 

  

Tornaľa, 01.08.2018      Mgr. Henrieta Balogová  

         riad. školy  


