
 

 

 

Základná  škola s materskou školou pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím internátna 

Drotárska cesta 48   811 04 Bratislava 

 

Zverejnené na stránke obstarávateľa 

 Od: 30.09.2013                                                                  

 Do: 07.10.2013 

Naša značka                                      Vaša značka                             Bratislava   25.9.2013 

 

 

 

Vec:  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov: Potraviny 

Podlimitná zákazka postupom podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

Forma: verejného obstarávania: Zadanie zákazky  podľa §9 ods.9 

Na základe tejto výzvy ako verejný obstarávateľ podľa §6 ods.1, písm.d) zverejnenej na našej 

webovej stránke vyzývame záujemcov na predloženie cenovej ponuky na predmet 

obstarávania opísaný v bode 2 tejto výzvy. 

 

 

1. Základné identifika čné údaje  

 

1.1 Obstarávateľ : Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým 

postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava   

 

 

Zastúpený: Mgr. Ľubica Jägrová 

Pre zmluvné a technické veci : Mgr. Darina Štefanovičová 

Vedúca stravovacieho zariadenia: Bc. Jana Hrušecká 



IČO: 31746616            DIČ:     2020819526   

Tel.: 02/ 62801201      Fax.: 02/62801209    

        02/ 62801205  

        02/ 62801207            

 

     

1.2 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Jana Hrušecká 

Tel.:02/62801201         E- mail: jana.hrusecka@zsidrotarska.sk 

1.3 Typ zmluvy: kúpna zmluva 

1.4 Druh zákazky: tovar 

 

2. Predmet obstarávania: Potraviny- Dodávka potravín podľa druhu 

 

 

 

 

2.1      Opis predmetu obstarávania: 

Spracovanie ponuky ceny na dodávku nasledovných tovarov:  

 

 

 Druh tovaru:              Predpokladané množstvo do 30.6.2014 

 

 

Mäso a mäsové výrobky  

 

Bravčové karé         360 kg 

Bravčové pliecko                                       250 kg 

Kuracie prsia                                              550 kg 

Kuracie stehná                                           250 kg 

Párky obyčajné                                            50 kg 

Hovädzie mäso zadné                                 200 kg 

Šunka dusená                                              100 kg 

Slanina údená                                                50 kg 

Klobása domáca                                            20 kg 



Saláma suchá                                                 10 kg  

Rybie filé                                                     200 kg 

Slovenská točená                                           15 kg 

 

Pekárenské výrobky 

 

Chlieb                                                          1200 kg 

pečivo                                                          1200 ks 

sladké pečivo, vianočka                                800 ks 

bageta                                                            200 ks  

Mlieko, mliečne výrobky 

 

Mlieko                                                           1200 l 

Maslo                                                              100 kg 

Jogurt                                                              900 ks 

Smotana na varenie                                         300 l 

Syr tavený                                                         50 kg 

Syr Eidam                                                        200 kg 

 

Nápoje 

 

Čaj ovocný, čierny                                         800 ks 

Sirup ovocný                                                  500 l 

 

Zemiaky                                                      2400 kg 

 

Ovocie, zelenina 

 

mrkva                                                            300 kg 

petržlen                                                         150 kg 

kaleráb                                                          150 kg 

zeler                                                              150 kg 

cibuľa                                                            400  kg 

paradajky                                                      100  kg 



paprika                                                          100 kg 

cesnak                                                             30 kg 

hlávková kapusta                                          100 kg 

červená repa                                                  200 kg 

uhorky šalátové                                             100 kg 

banány                                                           300 kg 

jablká                                                             300 kg 

pomaranče                                                     200 kg 

broskyne                                                          50 kg 

mandarínky                                                    150 kg 

hrozno                                                            100 kg 

kapusta kyslá                                                  150 kg 

 

Ostatné potraviny 

 

múka polohrubá                                            500 kg 

múka hladká                                                  400 kg 

múka hrubá                                                    100 kg 

šošovica                                                           50 kg 

fazuľa                                                              50 kg 

cícer                                                                 25 kg 

hrach                                                                50 kg 

krupica                                                           100 kg 

strúhanka                                                          50 kg 

cukor kryštálový                                             200 kg 

cukor práškový                                               100 kg 

cestoviny                                                         200 kg 

sardinky v konzerve                                       100 ks 

tuniak v konzerve                                           100 ks 

kompóty                                                         100 ks 

koreniny                                                           30 ks 

olej slnečnicový                                             200 l 

džemy                                                            150 kg 

ryža guľatozrnná                                            300 kg 



sterilizovaná zelenina                                    100 ks 

soľ                                                                  200 kg 

Mrazené potraviny 

 

Špenát mrazený                                            200 kg 

Zelenina mrazená                                         200 kg 

Tekvica mrazená                                            50 kg 

Hrášok mrazený                                            100 kg 

 

 

2.2 Spoločný slovník obstarávania ( CPV) Nomenklatúra KP: 513212 

 

3. Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je: 

Ako súčasť cenovej ponuky musí byť predloženie : 

  

3.1 Preukázať oprávnenosť podnikať v predmete obstarávania a to: 

- foto výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, voľnej živnosti, nie 

staršej ako 3 mesiace so zapísaním činností rovnakých alebo podobných predmetu 

obstarávania- ( aj internetový) 

3.2 Ak ponuka nebude obsahovať doklad  na preukázanie podmienok účasti bude zo 

súťaže vylúčená. 

 

3.3 Od úspešného uchádzača bude obstarávateľ požadovať pred uzatvorením 

zmluvy o dielo predložiť: 

3.4Doklady podľa § 26 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 

niektorých zákonov. 

Podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponúk musia byť zakotvené 

v ZoD. 

 

 

4. Zdroj finan čných prostriedkov 

4.1 Zdrojom finančných prostriedkov je : Rozpočet obstarávateľa na rok 2013 a 2014. 

4.2 Finančné preddavky alebo zálohy, obstarávateľ neposkytuje. 

  



 

 

5. Fakturácia a platby sa uskutočnia  

  

5.1  Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi na základe obojstranne podpísaného dodacieho 

listu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia a jeho časti špecifikovanom v dodacom liste. 

 

5.2   Úhrada faktúry sa uskutoční v lehote 14 dní od termínu doručenia faktúry 

objednávateľovi, prílohou ktorej bude potvrdený dodací list o odovzdaní a prevzatí tovaru 

  

  

 

6. Lehota na dodanie tovaru  

  

6.1 trvanie zmluvy od 15.10.2013 do 30.06.2014 

 

 

7. Ponuková cena 

 

7.1 Predpokladaná lehota zákazky celkom bez DPH 40 000, 00 Eur. 

 

7.2 Uchádzač predloží ponukovú cenu v štruktúre: 

7.2.1 Cena za mernú jednotku príslušného druhu tovaru 

7.2.2 Cenu spolu za príslušný druh tovaru na predpokladané množstvo stanovené  

obtarávateľom vo výzve. 

7.2.3 Cenu celkom za celý predmet obtarávania všetkých druhov tovarov. 

7.3 Obstarávateľ žiada uviesť ponukovú cenu v hodnote EUR v štruktúre 

7.3.1 Cena celkom bez DPH 

7.3.2 Výška DPH 

7.3.3 Cena celkom s DPH 

      7.3.4    Spôsob úpravy ceny z ponukovej ceny v ZoD je možný upraviť jedine pri: 

7.3.5    Zmene výšky DPH 

7.3.6    Zmene špecifikovaných parametrov tovarov oproti oceneným parametrom vo 

výzve. 



7.3.7 O nové neocenené položky, ktoré objednávateľ bude požadovať a zhotoviteľ 

predloží kalkuláciu ceny, ktorú odsúhlasí s objednávateľom. 

7.3.8 Zmena ceny je možná jedine na základe písomného dodatku k zmluve 

7.3.9 Odchýlka rozpätia cien za mernú jednotku počas platnosti zmluvy bude dohodnutá 

v zmluve s úspešným uchádzačom. 

 

8 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia 

 

8.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je: 

Kritériom č.1 Kvalita a nezávadnosť potravín súlade s HACCP 

Kritériom č. 2 je „ Najnižšia cenová ponuka: 

- za mernú jednotku 

- cena celkom za príslušný druh tovaru 

- cena za celý predmet obstarávania všetkých druhov tovarov 

Váhovosťou : 80 bodov 

 

Kritérium č. 3: Zoznam zmlúv a referencie odberateľov za posledný rok : 20 bodov 

 

8.2 Spôsob hodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti 

8.2.1 Úspešným bude uchádzač s najvyšším počtom bodov za všetky tri kritériá spolu 

8.2.2 Najvyššie bodové ohodnotenie ( 80 bodov)dostane ponuka so splneným kritériom  

         č.1 

8.2.3 Ďalšie bodové ohodnotenie sa vykoná ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej   

        ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 80.  

      8.2.4 Hodnotenie zoznamu zmlúv a referencie odberateľov za posledný rok 

       Najvyššie hodnotenie: 20 bodov. Ďalšie ponuky s odstupom podľa dokladov. 

 

8.3 Oznámenie o výsledku hodnotenia, ktoré obstarávateľ vykoná bez účasti uchádzačov    

      do lehoty viazanosti ponúk. 

 

 

 

 

 



9 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 7.10.2013 do 12:00 hod. 

 

9.1 Miesto predloženia ponuky: Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava  

v pracovných dňoch 8,00h až 14,00h. Ponuka predložená po tomto čase bude 

neotvorená a vrátená uchádzačovi. 

9.2  Formy doručenia ponuky 

9.2.1 Poštovou zásielkou, pričom platí termín prijatia zásielky do podateľne 

obstarávateľa- sekretariát riaditeľa. 

9.2.2 Osobne, na sekretariát riaditeľa ( platí termín potvrdenia o prijatí zásielky) 

9.2.3  Elektronickou poštou:  FAX, E- mailom platí termín uvedený v elektronickej 

pošte. 

     9.3   Uchádzač môže predloženú ponuku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

doplniť, zmeniť a odvolať, na základe písomnej žiadosti do termínu stanoveného na 

predkladanie ponúk. 

 

 

9.5 Vyhodnotenie ponúk: 

 

Dátum: 11.10.2013 bez prítomnosti uchádzačov 

 

 

10.Lehota viazanosti ponúk 

 

10.1  Obstarávateľ určuje lehotu viazanosti ponúk do : 30.6.2014 

 

11. Miesto dodania tovaru 

11.1 Miestom dodania tovaru je  Drotárska cesta 48, Bratislava, kuchyňa 

 

12. Komunikácia a vysvetľovanie 

12.1 Záujemca môže požiadať obstarávateľa písomne ( aj e- mailom) o vysvetlenie 

uvedených údajov vo výzve na predkladanie ponúk. 



12.2 Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov vo výzve na predkladanie ponúk 

bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti, o vysvetlenie, ktoré 

doručí všetkým zainteresovaným záujemcom. 

12.3 Komunikácia a dorozumievanie sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, 

faxom, elektronicky. 

12.4 Zodpovednou osobou za obstarávateľa je  : Bc. Jana Hrušecká Tel.: 02/62801201            

E mail: jana.hrusecka@zsidrotarska.sk 

 

      13. Rozdelenie predmetu obstarávania, komplexnosť dodávky 

13.1 Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah prác predmetu obstarávania, ktorý je 

špecifikovaný v bode 2. Čiastková ponuka nebude hodnotená ani prijatá. 

 

14. Oprávnený uchádzač 

14.1 Oprávneným uchádzačom je uchádzač, ktorý predložil kompletnú ponuku podľa 

výzvy na predloženie ponúk v stanovenom termíne. 

 

15. Predloženie ponuky 

 

15.1 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale: osobne, poštou, faxom alebo e- 

mailom pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky obstarávateľovi na protokole 

pošty oproti potvrdeniu o prevzatí s označením na obálke, faxe, e- maile. 

15.1.1 Adresa obstarávateľa     

15.1.2 Adresa a sídlo uchádzača 

15.1.3 Označená heslom PONUKA- Potraviny podľa druhu 

 

15.2 Miesto predloženia ponuky: Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava   

15.3 Úvodný krycí list bude tvoriť súpis dokladov, podpísaný štatutárom uchádzača 

15.4 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v štátnom jazyku 

15.5 Náklady na ponuku znáša uchádzač, platné ponuky sa nebudú vracať uchádzačom, 

zostanú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania u obstarávateľa 

 

 

 



15.6 Obsah ponuky 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, súčasťou ktorej musí byť: 

 

15.6.1 Ponuková cena za predmet obstarávania ( podľa bodu 7). 

15.6.2 Foto výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, doklad o odbornej 

spôsobilosti k plneniu predmetu obstarávania. 

15.6.3 Zoznam zmlúv a referencií odberateľov za posledný rok 

      ( neverejná- dôverná informácia) 

 

16. Podmienky vykonania formy verejného obstarávania 

 

16.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú formu verejného obstarávania 

v prípade naplnenia podmienok § 45 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávani. 

 

 

V Bratislave dňa: 25.09.2013                                                

 

                                                                                            Mgr. Ľubica Jägrová 

                                                                                                      Riaditeľka školy 

 

 

 

                                                                                

                                                                       

Vybavuje:                                                                      

tel :     02/62801207              Štátna pokladnica                   IČO : 31746616                

 02/62801205              7000096737/8180                  DIČ : 202081952 

e-mail :  zsi@nextra.sk   

 



                                                                                              

 


