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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

Zákazka s nízkou hodnotou 

zadávaná  postupom  podľa § 117 ods.3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších predpisov  na  predmet  zákazky:   

 

„ Mlieko a mliečne výrobky “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 
                Názov : Základná škola  Lipová 13 

             Sídlo :  Základná škola Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves    

             Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č 345/2015 Z.z. v z.n.p. 

             Zastúpený: PaedDr. Ivan Kurilla, riaditeľ školy 
             IČO : 35543914 

             DIČ: 2021642997 

Zadávateľ nie je platca DPH 
              

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : 

       meno, priezvisko:  Stela Teplanová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie 

       telefón:                   0911 424 847 

       e-mail:                    s.teplanova@zslipovasnv.sk 

 web:                       www.zslipovasnv.edupage.org                            
 

2. Typ zmluvy: Rámcová zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

3. Doba trvania zmluvy: na 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: zariadenie školského stravovania pri ZŠ Lipová 

13, Spišská Nová Ves 

 

5. Slovník verejného obstarávania CPV:   

            15500000-3 Mliečne výrobky 

 

6. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom obstarávania je dodávka cestovín podľa špecifikácie požadovaného tovaru 

uvedeného v prílohe č.2 - špecifikácia predmetu zákazky. Predmet zákazky je určený na 

zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves. Súčasťou 

predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania a vyložením 

tovaru do skladových priestorov školskej jedálne. Uvedený sortiment tovarov môže byť 

primerane aktualizovaný podľa vývoja potrieb v množstve a druhoch tovaru. Dodávky 

tovaru musí úspešný uchádzač (dodávateľ) doručiť podľa potrieb školskej jedálne  

počas pracovného týždňa na základe telefonickej objednávky uskutočnenej deň 
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vopred. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným 

právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Dodávaný tovar je potrebné 

prepravovať v hygienických vyhovujúcich  obaloch alebo v obaloch obvyklých na 

prepravu uvedeného tovaru.  

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Neuvedené  

 

8. Spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

a) Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa                        

                  zákona  č. 18/1996 Z. z. o  cenách v znení neskorších predpisov. 

b) Ocenenie položiek bude v cenovej úrovni roku 2021. 

c) Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním 

predmetu  zákazky. 

d) Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude 

vyjadrená v EUR s DPH. 

e) Uchádzač uvedie, či je alebo nie je platcom DPH.  

 

9. Možnosť predloženia ponuky: 

Iba na celý sortiment zákazky 

 

10.  Variantné riešenie: 

 Neumožňuje sa 

 

11.  Podmienky financovania: 

a) Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky  ani zálohové platby.  

b) Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe dodávateľom 

vystavených faktúr. 

c) Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.   

 

      12.   Podmienky účasti uchádzačov a obsah ponuky:  

       Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku  

       s dokladmi v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote  

       na predkladanie ponúk): 

a) identifikačné údaje uchádzača ( obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo 

miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, 

DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového 

účtu, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby: príloha č.1 

tejto výzvy, 

b) kópiu dokladu  o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) 

ZVO alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu 
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podnikateľov v zmysle § 128 ZVO (originál k nahliadnutiu alebo overenú kópiu 

tohto dokladu bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača), 

c) návrh ceny v EUR s  DPH za jednotlivé položky  v priloženej tabuľke, ktorá tvorí: 

prílohu č.2 tejto výzvy, 

d) 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, 

e) 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, 

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

potravinovou správou SR,  

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

dodal rozhodnutie o schválení prevádzky, 

h) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 

atď.) alebo Značku kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme 

intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou inštitúciou.  

 

13.  Lehota na predkladanie ponúk: 

a) do 04.02.2021 do 12.00 hod 

b) doručenie písomne prostredníctvom pošty, kuriéra, osobne na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v uzatvorených obálkach s označením 

„VO – Mlieko a mliečne výrobky – súťaž neotvárať“ alebo e-mailom na 

adresu: s.teplanova@zslipovasnv.sk s uvedením predmetu zákazky „VO – Mlieko 

a mliečne výrobky – súťaž neotvárať“  a s vyznačením adresáta a odosielateľa 

vo formáte pdf. 

c) Ponuka predložená po uplynutí lehoty  na predloženie ponuky nebude 

akceptovaná.  

 

14. Kritéria na vyhodnotenie  ponúk:  

a) 60% -  cena za dodanie predmetu zákazky v zmysle bodu 5 a 6 tejto výzvy 

b) 30% -  splnenie kvalitatívnych požiadaviek 

c) 10% -  zmluvné dodacie a obchodné podmienky 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu 

hodnotu po sčítaní dosiahnutých bodov. 

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom do 05.02.2021 formou 

elektronickej komunikácie. 
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15.   Dôvody na zrušenie súťaže: 

        Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  

         dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným  

      obstarávateľom, 

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 

 

16.   Ďalšie informácie: 

              Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  

              akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

  Pri porušení ktoréhokoľvek bodu výzvy bude uchádzač vylúčený z verejného   

obstarávania.                      

17.  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,  

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa  25.01.2021                               PaedDr. Ivan Kurilla 

          riaditeľ ZŠ 

 

 

 

Dňa: 25.01.2021, zverejnenie tejto výzvy v profile www.zslipovasnv.edupage.org                                                      
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Príloha č.1 Výzvy 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Predmet  zákazky:  Mlieko a mliečne výrobky 

 

Verejný  obstarávateľ:  ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 

 

Kontaktná osoba: Stela Teplanová 

 

 

Kritérium 
Cena  bez  DPH 

v EUR 
DPH 

Cena s DPH   

v  EUR 

Celková cena  za  celý predmet zákazky:    

 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie konečnú cenu  

- som platcom DPH / nie som platcom DPH* 

*nehodiace škrtnúť 

 

Názov:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupcovia:  

IČO:  

IČO DPH:  

Bankové spojenie, číslo účtu:  

Číslo telefónu:  

Číslo faxu:  

e-mail:   

 

 

V ...................................,  dňa:  .................................. 

        ............................................ 
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Príloha č. 2 -Výzvy 

Špecifikácia predmetu zákazky –Mlieko a mliečne výrobky 

 

Por. 
č. 

Druh tovaru MJ 
Predpokladané 

množstvo 

Cena spolu 
bez DPH 

v EUR 

Jednotková  
cena s DPH 

v EUR 

Cena 
 spolu 
s DPH  
v EUR 

1. 
Mlieko 1,5% 

trvanlivé 
l 1840    

2. 
Mlieko 3,5% 

trvanlivé 
l 40    

3. Maslo 82 % kg 200    

4. Jogurt biely 1,5% l 110    

5. 
Jogurt ovocný 

150g 
ks 1340    

6. 
Jogurt biely  

150g 
ks 240    

7. 
Tvarohový 

termizovaný 
Dezert 90g 

ks 660    

8. 
Kyslomliečny 

nápoj 
l 150    

9. 
Smotana sladká  

čerstvá 12 % 
l 100    

10. 
Smotana sladká  
trvanlivá 12 % 

 
l 24    

10. 
Smotana kyslá 

12 % 
l 30    

11. Tvrdý syr 45% kg 200    

12. Syr tavený kg 20    

13. Syr Tofu kg 35    

14. Bryndza pravá kg 45    

15. Tvaroh voľný kg 210    

 
 

Spolu: 
     

 

V ...................................,  dňa:  .................................. 

        ............................................. 
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Príloha č. 3 Výzvy 

Čestné vyhlásenie  

Mlieko a mliečne výrobky  

Obchodné meno uchádzača:  

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

DIČ:  

IČDPH:  

Štatutárny zástupca uchádzača  

Kontaktné údaje  

 

 

ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemáme uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným 

spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

 

V ...................................,  dňa:  .................................. 

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

        Podpis, pečiatka  
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                                                                                                     Príloha č. 4 Výzvy 

Čestné vyhlásenie  

Mlieko a mliečne výrobky  

Obchodné meno uchádzača:  

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

DIČ:  

IČDPH:  

Štatutárny zástupca uchádzača:  

Kontaktné údaje:  

ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nie som a ani nebude 

zainteresovanou osobou voči  verejnému obstarávateľovi podľa §23 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 32 ods. 1 písm. f) zákona č.  

 

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným 

spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnymnásledkom. 

 

 

 

V ...................................,  dňa:  .................................. 

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

        Podpis, pečiatka 
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