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Základná škola, Zimná 190, 049 25 Dobšiná 

Č. p.: 04/20145 

Výzva na predkladanie ponúk 

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods.9 na dodanie tovaru 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Základná škola Dobšiná 

Sídlo : Zimná 190, 049 25 Dobšiná 

IČO: 355 43 752 

DIČ : 202 1644 328 

 

Kontaktná osoba: Agáta Šmelková 

Mobil: +421 918656329 

E-mail: zsdobs@zszimnadobs.du.sk 

 

2. Názov zákazky :    Nákup – Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske 

výrobky 

3.  Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárenských 

výrobkov v kvalite podľa platných noriem pre potreby školskej jedálne v priemere pre 350 

stravníkov. Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na 

prepravu skladovanie a manipuláciu zákazky. Dodávky sa budú realizovať podľa priloženého 

zoznamu, podľa požiadaviek školskej jedálne formou čiastkových objednávok. Dodávateľ 

musí doviesť tovar včas, v deň, hodinu, na ktorý bol objednaný. Dodávateľ musí byť schopný 

operatívne reagovať na aktuálne požiadavky (napr. malé množstvo tovaru) vedúcej školskej 

jedálne. Plnenie dodávky tovaru je priebežná podľa objednávok, ktoré nahlasuje vedúca 

zariadenia školského stravovania telefonicky alebo e-mailom.  

 

Slovník spoločného obstarávania: 

15811100-7 chlieb 

15811200-8 rožky 

15811510-4 sendviče 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

1 600,00 € bez DPH 

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

12 mesiacov. 
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6. Financovanie zákazky 

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavky.  

 

7. Platobné podmienky:  

 splatnosť faktúr min. 30 dní 

 kupujúci neposkytne preddavky 

 predávajúci vystaví dodací list na adresu objednávateľa za každú dodávku tovaru a 

doručí ho     spolu s tovarom  

 fakturácia 2x do mesiaca 

 kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru alebo faktúru, ktorá 

by    nemala náležitosti daňového dokladu 

 

8. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) Zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu 

o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu 

výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). 

 

9. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:  

9.1. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať. 

9.2. Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 

nedostatok majetku. 

9.3. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 2 k tejto výzve. 

9.4. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy . Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný 

iba úspešný uchádzač (V prípade,  ak sa bude zmluva uzatvárať).  

 

10. Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 

mailom na e-mailovú adresu: zsdobs@zszimnadobs.edu.sk , v časti predmet uviesť text: : 

„Prieskum trhu – Nákup pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky pre ZŠ 

Dobšiná. 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk 

Do  27.01.2015 do 12 
00

 hod. 

 

12. Lehota viazanosti ponúk 

Dátum do 31.12.2015 
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13. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena s DPH v € za 1 mernú jednotku, vrátane dopravy na adresu: Základná škola, 

Zimná 190, 049 25 Dobšiná 

 

14.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 27.01.2014 od 12 
15

 hod. v kancelárii 

vedúcej školskej jedálne.  

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste 

v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

 

15. Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 42 

ZVO. 

16. Ďalšie informácie 

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom (poštou). Verejný obstarávateľ 

určil na komunikáciu e-mailovú adresu: zsdobs@zszimnadobs.edu.sk  

Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

Dodacie podmienky:  

-objednávky tovaru sa budú zadávať e-mailom,alebo telefonicky 

-lehota na objednanie tovaru do 12.00 hod. v pracovný deň pred požadovaným dňom dodania 

-dodanie tovaru: prvý pracovný deň po dni objednania v ranných hodinách do 7.30 hod. na 

dohodnuté miesto dodania 

-tovar musí byť dodaný v zdravom a čerstvom stave, v nepoškodenom obale do 3 dní od 

porážky zvieraťa 

-periodicita objednávok: denne v pracovné dni 

Garancia ceny:  

-verejný obstarávateľ požaduje garanciu ceny počas trvania zmluvy 

Ostatné podmienky: 

-súťaží sa o celú dodávku, preto uchádzač musí zadať ceny za všetky položky 

-dĺžku záručnej doby a záručné podmienky určí predávajúci v súlade so zákonom s 

prihliadnutím na špecifikáciu tovaru 

-dodávateľ dodá iba tovar, ktorý bol vychovaný a porazený na Slovensku 

 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. 

 

Prílohy:  1.  Špecifikácia tovaru. 

              2.  Ponuka 

 

Dobšiná 23.01.2015 

                                                           

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

           Mgr. Jaroslav Hutník 

mailto:zsdobs@zszimnadobs.edu.sk


4 

 

Príloha č. 1 

Špecifikácia :  Potraviny- Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky 

Názov obstarávanej komodity: Merná jednotka Množstvo Poznámka 

Chlieb celozrnný pšeničný 900g ks   

Chlieb pšeničný biely 900g ks   

Sendvič 300g ks   

 

Uvedený druh a množstvo nie je záväzný, vedúca ŠJ sortiment a množstvo ponúkaného 

tovaru bude objednávať a upravovať podľa potreby prevádzky. 

Voliteľné podmienky: 

-Splatnosť faktúr (v dňoch)  

  interval:  21-90 

-Garancia ceny (v mesiacoch)  

  interval: 6-12 

-Percento zľavy, ktoré ste ochotní ponúknuť na balík iných menších položiek z Vášho cenníka 

(v %) 

  interval:  0-100 

-Licencia na požadované služby  

  voľby áno-nie 

-Potvrdzujeme, že po skončení e-aukcie dodržíme nami zadané ceny a podmienky 

  voľby áno-nie 

Časť: PLATOBNÉ PODMIENKY: 

-splatnosť faktúr min. 21 dní;  

-zasielanie faktúr spolu s dodaným tovarom;  

 

Časť: DODACIE PODMIENKY:  

-periodicita objednávok: 3 x za týždeň;  

-termín dodania od objednania: do 24 hod.; 

-tovar je nutné doviesť na odberné miesta do 7 hod. ráno (okrem mrazených výrobkov);  

-tovar musí byť dodaný nepoškodený, v nepoškodenom obale, v zdravom a čerstvom stave;  

-dodanie tovaru na vopred dohodnuté miesto;  

-dodacie miesta : Základná škola, Zimná 190, 049 25 Dobšiná 

 

Časť: OBDOBIE NÁKUPU:  

-pre rok 2015 

-12 mesiacov 

 

Časť: REALIZÁCIE OBJEDNÁVOK 

-podľa potreby;  
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-periodicita objednávok: denne;  

-periodicita objednávok:  10  krát mesačne;  

 

Časť: OSTATNÉ PODMIENKY 

-tovar nesmie byť dodaný v poslednej tretine svojej záručnej doby.  

-žiadame garanciu cien minimálne 6 mesiacov.  

-žiadame garanciu cien počas trvania zmluvy;  

-vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať viacerých dodávateľov na čiastkové dodávky;  

-vyhlasovateľ bude od víťazného uchádzača (uchádzačov) požadovať predloženie platných 

licencií a osvedčení na prevádzkované služby;  
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Príloha č. 2                                                   Ponuka 

„Nákup pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárenských výrobkov pre ZŠ 

Dobšiná“ 
 

P.č. Položka 
Merná 

jednotka 

Predpokl. 

množstvo 

Cena v € za 

kg bez DH 

Cena v € za 

kg s DPH 

Cena za 

požadované 

množstvo 

bez DPH 

Cena za 

požadované 

množstvo  

s DPH 

1. Chlieb celozrnný pšeničný ks 1 178    
 

2. Chlieb pšeničný biely ks 23    
 

3. Sendvič ks 452    
 

 SPOLU - -    
 

 

 
Obchodné meno uchádzača:  

 

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

 

Sídlo alebo miesto podnikania:  

 

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

     

E-mailová adresa: ..................................................  

 

Tel., mobil: ............................................. 

 

Dátum: .......................... 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:               .................................................          

                                                                                        ( meno, priezvisko, podpis)          


