
              Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné      

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 

Sídlo:    Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Adriana Bodová 

IČO:    35520078 

DIČ:    2021330608 

Tel. kontakt :   057/7763159 

e-mail:   skola@zshu.edu.sk 

webové sídlo:  http://www.zshu.sk/index.php  

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení 
či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  

http://www.zshu.sk/index.php/dokumenty/verejne-obstaravanie 

 

3. Názov predmetu zákazky:  Rôzne potravinárske výrobky 
 

4. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka tovaru „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY“ 

špecifikovaného v Prílohe č. 1., ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto výzvy. Táto zákazka je 

rozdelená na 5 časti a ponuku možno predkladať na jednu alebo viacero/všetky časti:  

Časť č. 1 - Základné potraviny   

Časť č. 2 - Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 

Časť č. 3 – Mrazené a chladené potraviny 

Časť č. 4 – Ovocie a zelenina  

Časť č. 5 – Mäso a mäsové výrobky  

Požiadavky a špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v predložených podkladoch zákazky 

odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie 

predmetu zákazky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky, ktoré sú 

kvalitatívne na rovnakej alebo väčšej úrovni a spĺňajú k spokojnosti verejného obstarávateľa 

požadované kvalitatívne alebo funkčné požiadavky. Predpokladaný rozsah zákazky a 

množstvá tovaru podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve sú iba orientačné, určené na základe 

predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ sa nezaručuje 

odobrať uvedené množstvá, tie budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti 

rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  

Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý nie 

je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto výzve alebo iný druh tovaru na základe zmenených 
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požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy pre žiakov školy alebo v prípade potreby v 

súlade s §18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  áno 
 

 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. celková najnižšia cena za ucelenú 

Časť predmetu obstarávania  aj s DPH vyjadrená v EUR.  

 

7. Stanovenie ceny zákazky:  
Cena za predmet  zákazky  musí  zahŕňať  všetky požiadavky a okolnosti  uvedené v tejto 

výzve vrátane nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, príp. vykládkou tovaru a  

musí byť stanovená  ako cena pevná, vrátane DPH. Uchádzač ocení jednotlivé položky za 

ucelenú Časť, na ktorú predkladá cenovú ponuku (Príloha č. 1 Časť 1-5) jednotkovými 

cenami v EUR bez DPH a aj v EUR s DPH. Uchádzač na skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH upozorní.    

 

8. Termín realizácie:  
Doba trvania Rámcovej dohody je 12 mesiacov od účinnosti dohody 

 
9. Podmienky účasti: 
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 32 ods.1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač k cenovej  ponuke 

priloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazy (napr. výpis z 

obchodného registra, živnostenského registra), príp. doklad potvrdzujúci oprávnenie dodávať, 

skladovať a distribuovať požadovaný tovar. 

 

10. Platobné podmienky:: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa. 

Splatnosť faktúry je maximálne  30 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ 

neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Platba sa uskutoční na základe  skutočne dodaného 

tovaru, ktorý bude bez závad a predložených faktúr. 

 

11. Ďalšie informácie: 
Do vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na 

predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Vyhodnocovanie je neverejné. Cenové 

ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia 
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jednotlivých ponúk za ucelenú časť podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po 

najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom 

mieste. Predávajúci sa v Rámcovej dohode o dodávke potravín zaručí, že bude dodávať 

kupujúcemu tovar pri splnení platných právnych predpisov, veterinárnych a hygienických 

noriem zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, potravinového 

kódexu SR a noriem EHK. Tovar musí byť I. akostnej triedy. 

 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – RÔZNE 

POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – neotvárať “ buď osobne alebo poštou na adresu: 

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné. Lehota na doručenie cenovej 

ponuky sa stanovuje do 17.01.2022 do 14:00 hodiny. 

 
13. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

 Zadanie časť – 1,2,3,4,5 

 Návrh Rámcovej dohody na dodávku potravín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Humennom 10.01.2022                                                            

 

 Mgr. Adriana Bodová, v. r. 

               Riaditeľka školy 

 


