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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

( ďalej len „Výzva“) 

 
realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou  podľa  §117   zákona č. 343/2015  Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „ZVO“) 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:                       Gymnázium,   Šrobárova 1, 042 23  Košice 

Sídlo:                         Šrobárova 1, 042 23 Košice 

IČO:                       00160989 

DIČ:                         2020762370 

Zastúpený:               Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 

Telefón:                   055/2021333 

Email:                      sabova@srobarka.sk 

Web:                        www.srobarka.sk 

 
 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na 

predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“). 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1 Názov zákazky: „Mlieko a mliečne výrobky“ 

 Druh zákazky: Potraviny určené pre zariadenia školského stravovania   

 

2.2 Spoločný slovník obstarávania:    

            CPV 15500000-3 Mliečne výrobky 

 

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

           Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice – školská jedáleň pri Gymnáziu 

 

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   

            V súlade s podpísanou  Rámcovou zmluvou na 1 rok alebo do vyčerpania finančného limitu    

            podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

2.5       Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a cenová ponuka sa predkladá na celý predmet  

            zákazky. 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 

 

Predmetom  zákazky  je    dodávka   mlieka a mliečnych výrobkov  podľa  špecifikácie uvedenej    

v Prílohe č.2 výzvy.  

Predmet zákazky je určený pre zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova   

           1 v Košiciach. 
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4. Predpokladaná hodnota zákazky:   21 837,85 EUR bez DPH 

 

    Financovanie predmetu zákazky: z vlastného rozpočtu školskej jedálne 

 

5. Predkladanie cenových ponúk 

 

5.1      Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení    

           neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996   

           Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.    

           Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu  

           zákazky v zmysle tejto výzvy a jej príloh.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú  

           cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

           Uchádzač predkladá   ponuku v slovenskom jazyku. 

 

5.2   Dátum   začatia   verejného obstarávania  je 15.12.2021    a  lehota  na  predkladanie  ponúk je 

určená do 05.01.2022. do 12.00 hod. 

 

5.3 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným doručovateľským 

subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „VO –Mlieko a mliečne výrobky – súťaž 

neotvárať“ 

 

5.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 

 Gymnázium,  Šrobárova 1, 042 23 Košice  

 

  

6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady 

 

6.1       Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.   

           e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  Na  

           vyhodnotenie splnenia podmienky účasti osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje od  

           jednotlivých uchádzačov predloženie dokladu o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky:  

           Doklad o oprávnení podnikať v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR 

           o oprávnení podnikať (v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky), stačí fotokópia. 

            

6.2      Uchádzač     musí    spĺňať    podmienku     účasti      týkajúcu      sa     osobného   postavenia   

           podľa § 32  ods. 1 písm.  f) zákona    o    verejnom  obstarávaní. Pre splnenie  predmetnej   

           podmienky účasti sa vyžaduje      predloženie dokladu  uvedeného  v  §  32  ods.  2 písm.  f) –    

           doloženým čestným vyhlásením  podľa  Prílohy č. 3 tejto výzvy. 

 

6.3     Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý  

          vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný  

          obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je  

          vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

6.4     Čestné vyhlásenie uchádzača  - konflikt záujmov – súhlas uchádzača, ktorý prehlasuje, že nie je  

          a ani nebude zainteresovanou osobou voči verejnému obstarávateľovi a že poskytne v postupe  

          tohto verejného obstarávania presné a pravdivé údaje podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy 
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6.5       Uchádzač ďalej predloží (v zmysle „Materiálno – spotrebné normy a receptúry, pre školské  

            stravovanie (aplikácia princípov) s účinnosťou od 01.09.2016“): 

 

 

a) úradne   overené   rozhodnutie   o    schválení   prevádzky     vydané Štátnou veterinárnou a 

potravinovou správou SR,  

b) čestné prehlásenie   dodávateľa, že  bude  dodávať iba tovar od výrobcu,  od   ktorého dodal 

rozhodnutie o schválení prevádzky podľa bodu a),  

c) kópiu   udeleného  platného   certifikátu bezpečnosti    potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.), 

alebo Značky kvality   SK   alebo   podobnej   značky, ktorá   má   v   systéme intenzívnejšiu 

kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.   

    

 

 7.  Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

 

7.1     Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil všetky podmienky 

účasti a nepredložil všetky požadované doklady alebo poskytol nepravdivé informácie  v súvislosti 

s podmienkami účasti, obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve a jej prílohách. 

7.2 Kritériom na vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   najnižšia celková cena v eurách 

vrátane DPH za celý predmet zákazky. 
            Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  a o zmene  

a doplnení niektorých  zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača s najnižšou 

celkovou cenou v eurách s DPH za celý predmet zákazky a   bude  s   úspešným uchádzačom 

podpísaná   Rámcová  zmluva  na  1 rok  alebo  do  vyčerpania  finančného  limitu   podľa  toho,  

            ktorá skutočnosť nastane skôr.. 

 7.3    Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky 

uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predloženie ponúk.  

            Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie. 

 

8. Obsah ponuky 

 

8.1  Ponuka musí obsahovať: 

Príloha č.1 -  Návrh plnenia kritérií, 

Príloha č.2 – Špecifikácia predmetu zákazky,  

Príloha č. 3 - Podpísané čestné vyhlásenie podľa § 32  ods. 1 písm.  f), 

Príloha č. 4 - Podpísané čestné vyhlásenie – konflikt záujmov, 

Príloha č. 5  - Podpísaný návrh rámcovej zmluvy. 

Doklady preukazujúce splnenie  všetkých podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy. 

 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

 

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore  

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo 

predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky.  
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9.2    Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

 

10. Prílohy  

Príloha č.1 - Návrh plnenia kritérií, 

Príloha č.2 - Špecifikácia predmetu zákazky,  

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie podľa § 32  ods. 1 písm.  f), 

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov,   

Príloha č. 5  - Návrh rámcovej zmluvy.  

 

 

 

                                                                                                     ............................. v.r. ........................... 

                                                                                                     Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová  

                                                                                                                           riaditeľka školy 

 

 

 

 

V Košiciach  dňa  14.12.2021 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


