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Príloha smernice č. 5 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Základná škola   
Sídlo: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava   
IČO: 360 60 917  
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Tomaškovičová  
e-mail: tomaskovicova@prikrizi.sk  
Tel. č.: +421 911 234 665  

2. Názov predmetu zákazky: Suché strukoviny a strukoviny, Konzervované ryby, 
Spracovaná zelenina, Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina, Spracované ovocie, 
Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty, Živočíšne alebo 
rastlinné oleje a tuky, Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky, Živočíšne alebo 
rastlinné oleje, Rafinované oleje a tuky, Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky, 
Mlynské výrobky, Lúpaná ryža, Obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky, Výrobky 
z obilnej vlákniny, Spracovaná ryža 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
                                      03212200-2 Suché strukoviny a strukoviny 
                                      15235000-4 Konzervované ryby 
                                      15331000-7 Spracovaná zelenina 
                                      15331400-1 Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina 
                                      15332100-5 Spracované ovocie 
                                      15332200-6 Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo 
                                                          orechové pyré a pasty 
                                      15400000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 
                                      15410000-5 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 
                                      15411000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje 
                                      15420000-8 Rafinované oleje a tuky 
                                      15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 
                                      15610000-7 Mlynské výrobky 
                                      15611000-4 Lúpaná ryža 
                                      15612000-1 Obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky 
                                      15613000-8 Výrobky z obilnej vlákniny 
                                      15614000-5 Spracovaná ryža   
                                      60000000-8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
      
4. Opis predmetu zákazky:   
Opis predmetu je uvedený v samostatnej prílohe č. 1 – „Opis predmetu zákazky“ 

 
5. Predmetom zákazky  

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie vyššie uvedených potravín, podľa aktuálnej 
potreby pre základnú školu. Ponúkaný tovar musí spĺňať požiadavky verejného 
obstarávateľa. Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí príloha č. 1 priloženej k Žiadosti 
na stanovenie cenovej ponuky, vrátane požiadaviek zahrnutých v predmete zákazky a sú 
v nej vymedzené aj bližšie podmienky dodania predmetu obstarávania.  
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, 
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v Žiadosti na stanovenie cenovej ponuky a aj jej 
prílohách. 
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Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
Celkový rozsah: Je uvedený v prílohe č. 2 A, k tejto Žiadosti na stanovenie cenovej ponuky. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

28 000,00 EUR bez DPH 

7. Miesto a termín poskytnutia služby: Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava odo 
dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody 

8. Rozsah predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky vrátane: 

➢ doprava a vyloženie predmetu zákazky do skladov určených na predmet zákazky 
➢ manipulácia s obalmi/prepravky/palety nezálohovateľnosť – výmena obalov 
➢ výmena obalov  
➢ zapožičiavanie obalov v prípade potreby, bez zálohovania 

  

9. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.  
. 

11. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 

  e-mailom  
- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 

predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: tomaskovicova@prikrizi.sk 
- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 

obchodné meno uchádzača a heslo:  SÚŤAŽ – trvanlivé potraviny 
 

12. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20. augusta 2021, do 12,00 h. 

13. Vyhodnotenie ponúk: 23. 08. 2021 o 09:00 hod 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

14.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

14.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

14.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 
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14.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

14.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  

- navrhovaná cena spolu bez DPH  

- výška DPH  

- navrhovaná cena celkom vrátane DPH. 

14.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

14.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

14.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

14.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 
 

15. Určenie podmienok účasti: 
       Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

15.1 osobného postavenia – identifikáciu uchádzača s dokladom o oprávnení dodávať uvedené 

služby, postačuje neoverená fotokópia (napr. ŽL., výpis z OR a pod.) 

15.2 doloženie kópie rozhodnutia o udelení Značky kvality SK alebo podobnej značky alebo certifikátu 

kvality, ak uvedený predmet zákazky týmto disponuje 

15.3 platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti 

dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle potravinového kódexu SR. V prípade, ak 

dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretú 

zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na 

prepravu predmetu zákazky 

15.4 uchádzač predloží k splneniu podmienok účasti identifikáciu dodávateľského 

reťazca s vysledovateľnosťou pôvodu potraviny, t.j. organizácie v potravinovom 

reťazci 
15.5 verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť čestné vyhlásenie, že každá organizácia v 

potravinovom reťazci je držiteľom certifikátu v súlade s normou ISO 22000:2005 alebo normy STN EN ISO 

22000 

15.6 vyplnený dotazník uchádzača 

      15.7 návrh rámcovej dohody, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné  podmienky: 
      - výzvu (vzor zmluvy  tvorí prílohu č. 3 k tejto Žiadosti na stanovenie cenovej ponuky) 
      v piatich  vyhotoveniach. Všetkých päť  vyhotovení   rámcovej  dohody musí byť   
      podpísané   oprávneným zástupcom uchádzača.  Na tomto obsahu návrhu   zmluvy  
      verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný.  
      Do návrhu doplní uchádzač svoje  identifikačné  údaje  a  cenu  za  predmet zákazky  
      a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača. V prípade, ak uchádzač nedodrží text 
      návrhu rámcovej dohody, na ktorom  verejný   obstarávateľ  trvá  alebo  vôbec  

            nepredloží návrh zmluvy, nebude  táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia 
         

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
           Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najlepší podiel pomeru ceny a kvality 
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• cena (relatívna váha kritéria – 60%) 

• % podiel biopotravín z celkového sortimentu (relatívna váha kritéria – 40%)  

17. Doplňujúce doklady a informácie:        
17.1 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola 
vylúčená, a  ktorého ponuka bude ekonomicky najvýhodnejšia podľa vyššie 
uvedeného. V celkovej cene za predmet zákazky budú  zahrnuté všetky náklady 
uchádzača ako je napr. doprava k obstarávateľovi a pod. 

17.2 Všetky riadky stĺpcov „D“ „E“ „G“ „H“ tabuľky (v prílohe 2. A) musia byť vyplnené 
číslicou inak bude ponuka vylúčená. Keď uchádzač nepredloží doklady, bude jeho 
ponuka vylúčená. V prípade, že uchádzač napíše do riadku „0“, obstarávateľ bude 
považovať, že uchádzač vykoná službu za 0,- €. V prípade, že sa predmetným tovarom 
nezaoberá, riadok „vyškrtne“.  

17.3 Tabuľku k predloženiu ponuky nesmie uchádzač nijako upravovať, meniť jej obsah 
alebo dopisovať, meniť riadky a stĺpce. Inak bude ponuka vylúčená. Uchádzač doplní 
svoju cenu do určených riadkov v exaktne vymedzených stĺpcoch. 

 17.4  Vaša ponuka bude obsahovať: 
a) vyplnenú tabuľku v prílohe č. 2. „A“ a „B“, za účelom vyhodnotenia kritérií – 
opečiatkovanú a podpísaná štatutárom 
b) doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky – v procese obstarávania 
postačujú  neoverené doklady (kópia) 
c)  relevantné doklady podmienok účasti uvedené v bode č. 15  

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:   
Výsledkom tejto zákazky bude uzavretie rámcovej dohody. Množstvá uvedené v prílohe  
č.2 sú množstvá len predpokladané počas trvania Rámcovej dohody a verejný obstarávateľ 
je oprávnený objednať si väčšie, resp. menšie množstvo tovaru a to na základe jeho 
aktuálnych potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky dodávaný 
verejnému obstarávateľovi v termínoch a spôsobom, aký je uvedený v návrhu rámcovej 
dohody.  
Doba trvania Rámcovej dohody je na obdobie 12 mesiacov s účinnosťou odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti, za podmienok dodržania § 6 ods. 10 zákona, podľa ktorého sa 
predpokladaná hodnota rámcovej dohody určí ako maximálna predpokladaná hodnota 
všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody. Zadávať 
zákazky na základe platnej rámcovej dohody bude totiž môcť iba do vyčerpania v nej 
dohodnutého maximálneho rozsahu plnenia, resp. maximálnej ceny. 
Rámcová dohoda tvorí prílohu č. 3  

 
v Bratislave 09. augusta 2021 

 

                                                                                    v. r. 

                                                                                    Mgr. Iveta Mikšíková – riaditeľka školy  

 
                                                                                        v. r. 
                                                                                Mgr. Ingrid Tomaškovičová – vecný gestor 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 Rámcová dohoda 

 


