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Váš list č. / zo dňa: - / - 

       Naše číslo:      

                  Vybavuje:     Peter Lazor 

       Mobil:  +421  903 526954  

                             Email:   jedalen@superzs.sk 

 

 

 

 

VEC: 

Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru (potraviny) pod 

názvom:  „Mlieko a mliečne výrobky“. 

požiadavky na danú skupinu 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu 

verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 

predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 345/2018 Z.z. (ďalej len ZVO). 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 5.2.2019       

RNDr. Peter Kresťanko 

riaditeľ školy  

z.p. Peter Lazor v.r. 

 

 

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

 

 

Adresát:   

mailto:jedalen@superzs.sk
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 345/2018 Z.z. 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                        Základná škola, Komenského 2                          

So sídlom :  Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves  

Zastúpená :  RNDr. Peter Kresťanko – riaditeľ školy   

IČO :              355 46 085    

Mobil:                         0905 752 050                           

e-mail:                         info@superzs.sk                          

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Peter Lazor 

Telefón:   +421 903 526954 

Email:               jedalen@superzs.sk  

 

2. Názov predmetu obstarávania:  

„Mlieko a mliečne výrobky“  

 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

CPV kód 15511000-3 Mlieko, 15500000-3 Mliečne výrobky 

 

4. Opis predmetu obstarávania: 

Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetný predmet obstarávania komodita 

– „Mlieko a mliečne výrobky“ povinnosť dodávať výrobky najvyššej kvality a plniť 

požiadavky stanovené legislatívou.  

4.1 Predpokladané množstvá tovaru podľa  Prílohy č. 1 k tejto výzve sú iba orientačné, určené 

na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom 

upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  

4.2 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý 

nie je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto výzve alebo iný druh tovaru na základe zmenených 

požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy pre žiakov školy.  

4.3 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne 

objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas 

trvania rámcovej dohody.  

4.4 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude  vykonávať kontrolu 

preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa 

požadované parametre čerstvosti napr. či tovaru neuplynula viac ako  1/5 z doby spotreby 

overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti.. Tovar 

bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – 

čerstvosť, farba, vôňa. Tovar nesmie javiť znaky po plesni, hnilobe, bez cudzieho zápachu. 

V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ 

tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.   
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4.5 Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše Rámcovú dohodu na obdobie 48 

mesiacov, tovar bude objednávať na základe pravidelných čiastkových objednávok podľa 

potreby verejného obstarávateľa.  

4.6 Súčasťou predmetu obstarávania  sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, 

naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania.  

4.7 Verejný obstarávateľ definoval minimálne kvalitatívne požiadavky na mlieko a mliečne 

výrobky: 

Požiadavky na mlieko: 

-       verejný obstarávateľ požaduje dodávať pasterizované mlieko, 

-       dodávka mlieka musí prebehnúť najneskôr v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej 

na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5,  

Požiadavky na mliečne výrobky: 

-  dodávané syry musia byť bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad  

- jogurty a kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 variabilných mliečnych baktérií 

probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných 

látok, 

-   ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky musia mať min. 90% mliečnej zložky 

a max. 7% cukru alebo medu, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných 

látok, 

 

5. Termín dodania predmetu zákazky: 

V súlade s čiastkovými objednávkami.  

Uchádzač sa zaväzuje dodávať verejnému obstarávateľovi tovar priebežne počas platnosti 

a účinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od 

doručenia objednávky v čase od 06:30 hod., každý deň, alebo na základe rozhodnutia 

zodpovednej osoby školskej jedálne, ktoré uvedie v čiastkovej písomnej objednávke, 

termín a čas doručenia tovaru.  

Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok,  ktoré budú obsahovať špecifikáciu, 

množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpečená kvalita 

tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov, personálu a cudzích 

stravníkov. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  6.650,11 eur bez DPH 

 

7. Splnenie podmienok účasti:  

7.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len fyzická osoba - podnikateľ alebo   právnická 

osoba, ktorá spĺňa  podmienky  účasti osobného  postavenia podľa § 32 ods. 1. písm. e) zákona 

č. 343/2015 Z. z.,  o oprávnení dodávať tovar , uskutočňovať stavebné práce alebo  poskytovať 

službu,  zodpovedajúcu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ k splneniu podmienok účasti 

od uchádzačov požaduje predloženie:  

- kópiu dokladu, resp. potvrdenie i registrácii v zozname Úradu verejného obstarávania 

o registrácii v zozname registra konečných užívateľov výhod, 
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- fotokópiu rozhodnutia  príslušného  orgánu  štátnej správy o schválení prevádzky pre 

požadovaný predmet zákazky, 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 

poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie a že nemá 

evidované daňové nedoplatky,  

- čestné vyhlásenie, že bude dodávať iba tovar od výrobcu,  ktorý má rozhodnutie 

o schválení  prevádzky, 

- aktuálnu cenovú ponuku, 

- návrh rámcovej dohody podpísanej štatutárnym zástupcom uchádzača. 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

- obchodný názov, adresu sídla a prevádzky uchádzača  (prípadne meno a priezvisko 

u fyzickej osoby), 

- funkciu a meno štatutárneho zástupcu (u právnickej  osoby), 

- IČO s DIČ, u platcu DPH IČ pre DPH, 

- názov a sídlo peňažného ústavu, číslo účtu IBAN a BIC, 

- kontaktné údaje (telefónne čísla, číslo faxu, e-mailovú adresu, kontaktné osoby) 

 

8.Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

a) najnižšia cena predmetu obstarávania bez DPH  (40%), 

b) dodávka tovaru denne s dopravou, ktorá je zahrnutá v cene tovaru, vyloženie tovaru 

na miesto  určenia bez  stanovenia cenovej hranice dennej dodávky, na základe 

objednávky  

    uprednostňovanie  slovenských produktov  pod značkou kvality,  

    pevné, zdravé, čisté  s dobrou nutričnou hodnotou v 1. akostnej triede (20%), 

c) čerstvé mlieko, mliečne výrobky vyrábané prednostne z mlieka od slovenských 

chovateľov a spracovateľov. (40%) 

 

9.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 48 mesiacov 

 

10.Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2019 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 15.2.2019 do  10:00 hod. V prípade doručenia poštou 

musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Základná škola, Komenského 2, 052 

05 Spišská Nová Ves. Pri osobnom doručení na adresu: Základná škola, Komenského 2, 

Spišská Nová Ves, Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves., Podateľňa v zborovni školy 

(prízemie, č. dverí 30) v pracovných dňoch: stránkové hodiny 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00 hod. 

 

Forma: Ponuku predkladá spolu v jednej obálke/obale 
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Obsah: doklady podľa bodu 7 výzvy a zároveň Príloha č.1, ktorú si môže uchádzač stiahnuť 

v elektronickej podobe zo stránky školy : www.superzs.sk – Dokumenty na stiahnutie.  

Dátum poštovej pečiatky  je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je 

možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 

uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná 

oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 

uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Mlieko a mliečne 

výrobky“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 

12. Otváranie ponúk: 

12.1.   Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 26.02.2019 o 14:00 hod 

12.2.  Účasť na otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia 

vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

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

zákazky uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky alebo náležitosti ponuky. 

13. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  

13.1.  Úspešnému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako víťazná, bude  zaslané 

oznámenie, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.  

14. Podmienky týkajúce sa zmluvy:  

Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše Rámcovú dohodu na obdobie 48 

mesiacov, tovar bude objednávať na základe  čiastkových objednávok podľa potreby verejného 

obstarávateľa. 

15. Doplňujúce informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve; 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

- nebude predložená ani jedna ponuka. 

Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

http://www.superzs.sk/
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V Spišskej Novej Vsi, dňa 5.2.2019       

RNDr. Peter Kresťanko 

riaditeľ školy  

z.p. Peter Lazor, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


