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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

realizovaného 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, Košice 

Sídlo:                       Šrobárova 1, 042 23 Košice 

IČO:                      00160989 

Zastúpený:              Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 

Email:                      sabova@srobarka.sk 

 

2.          Predmet zákazky 

2.1        „Spracované potraviny “   

             

2.2 Spoločný slovník obstarávania   

             CPV 15000000-8Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty CPV 15331000 -7  Spracovaná 

zelenina CPV 15332400-8 -Konzervované ovocie CPV 15871250-1 Horčica CPV 15332400-8 

- Konzervované ovocie  CPV  15331000  -7  Spracovaná zelenina  CPV  15331000  -7  

Spracovaná zelenina CPV 15332200-6džemy  a  marmelády,  ovocné  želé CPV 15831600-8 

Med CPV 15332260-4  -Orechové pasty  CPV  15871110-8  Ocot  CPV  15411200-4  Olej  na  

varenie  CPV 15411110-6 Olivový olej  CPV  15431000-8 Margarín a podobné prípravky  

CPV  15241300-2 Sardinky CPV 03212220-8 Strukovín 

 

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky  

            Gymnázium, Šrobárova 1, Košice       

                                

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. 

               

3.         Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

3.1 Vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bolo realizované  na základe  najnižšej celkovej 

ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  

 

4.         Oznam o výsledku: 

           Na základe vyhodnotenia predložených súťažných podkladov na daný predmet  zákazky 

oznamujeme, že z dôvodu predloženia iba jednej cenovej ponuky nie je  možné postup verejného 

obstarávania na predmet zákazky vyhodnotiť. 

 

        Uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku, bude neotvorená obálka vrátená poštou späť. 

Postup   verejného   obstarávania   na   predmet zákazky – spracované  potraviny  sa bude opakovať 

 a bude zverejnená nová výzva na predkladanie cenových ponúk.         

 

        

V Košiciach dňa 14.1.2022 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 
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