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Naše číslo                                              Vaše číslo                                Vybavuje/kontakt                                    Košice dňa 
S-391/2011  Ing. ľudmila Horňanská                  29. 7. 2011  
 
    

Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky – tovar 
 

V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa § 99 až 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať o 
predloženie ponuky na predmet zákazky: 
 

„Dodávka mäsa pre školskú jedáleň“ 
 

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok mäsa pre školskú jedáleň 
pre Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 23, 040 01 Košice. Podrobný opis 
predmetu zákazky, podmienky účasti a ďalšie informácie potrebné pre vypracovanie ponuky 
sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré tvoria prílohu výzvy. 
 
Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 

040 01 Košice do 22. 8.    2011 do 10. hod. 
 
 

Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme. 
 

 
S pozdravom  

 
                                                                                   PhDr. Ján Pituch 
                                                                                                 riaditeľ SOŠT 
 
 
 
Príloha: Verejná výzva 
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Výzva na predkladanie ponúk v rámci podprahovej zákazky na dodanie 
tovaru 

Predmet zákazky: 
„Dodávka mäsa pre školskú jedáleň pri SOŠT Košice 

podľa § 99 až 101 zák., č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Stredná odborná škola technická 
Sídlo: Kukučínova 23, 040 01 Košice 
IČO:00893340 
Telefón: 055/6228031, fax  055/6228034 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Horňanská 
e-mail: ludmila008@centrum.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka mäsa do školskej jedálne pri SOŠT Košice 
 
3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je pravidelná dodávka 

bravčového a hovädzieho mäsa pre potreby školskej jedálne pri Strednej odbornej 
školy technickej, Kukučínova 23, 040 Košice, ktoré budú realizované na základe 
čiastkových objednávok. 
 
Rozsah dodávky: 
- hovädzie zadné bez kosti       -     cca 2500 kg/ročne 
- hovädzie predné bez kosti      -    cca 1000 kg/ročne 
- bravčové pliecko                    -    cca 3000 kg/ročne 
- bravčové stehno                     -    cca 4800 kg/ročne 
- bravčové kare                        -     cca 1000 kg/ročne 
- mäsové výrobky                    -     cca 2000 kg/ročne 

 
Por.č Názov tovaru kg/cena bez  

DPH 
kg/cena 
s DPH 

1. hov.zadné   
2. hov.predné   
3. brav.stehno   
4. brav.plece   
5. brav.karé bez kosti   
6. saláma suchá čingov   

mailto:ludmila008@centrum.sk
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7. saláma suchá strážov   
8. saláma suchá   
9. saláma šunková   
10. párky spišské   
11. párky hydinové   
12. klobása parková   
13. klobása suchá   
14. oškvarky   
15. paštéty   
16. údená krkovička   
17. údené plece   
18. údené stehno   
19. masť brav.   
 

 
4. Miesto plnenia. Školská jedáleň pri SOŠT Košice 
 
5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania: 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 15111100-0; 15100000-9; 15113000-3;15111100-9; 
15130000-8;15131400-9 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 
Doplnkový slovník: 

    6.   Predpokladaná hodnota zákazky: cca 35.500 € bez DPH 
 

    7.   Rozdelenie zákazky na časti: Nie 
    

8. Možnosť predloženie variantných riešení: Nepovoľuje sa 
 
9. Trvanie zmluvy: Kúpna zmluva sa uzavrie na dobu 12 mesiacov. 

 
 
10. Vysvetľovanie podmienok podprahovej zákazky: Za včas doručenú požiadavku 

záujemcu o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 
a podmienok v súťažných podkladoch k podprahovej zákazke sa považuje požiadavka 
doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
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t.j. najneskôr do  12. 8. 2011 do 14 hod. 
Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk a podmienok uvedených v súťažných podkladoch oznámi verejný 
obstrávateľ do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým 
zainteresovaným záujemcom. 
 

11. Hlavné    podmienky   financovania    a platobné     podmienky,    alebo   odkaz  na     
      dokumenty v ktorých sa uvádzajú: 
      Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný     
      obstarávateľ nebude poskytovať žiadne zálohy, ani preddavky. minimálna splatnosť  
      faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúr odberateľovi. 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť   
      uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného     
      predmetu zákazky:  
      1. Úradne osvedčená fotokópia platného oznámenia Štátnej veterinárnej a potravinovej  
          správy SR, ktorým sa preukáže pridelenie úradného veterinárneho čísla            
          prevádzkarne  uchádzača prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov platných     
          v krajine sídla      uchádzača. 
     2. Úradne osvedčená fotokópia platného rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej  
        správy SR,  alebo príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy    
        o schválení  prevádzkarne uchádzača    na   činnosť   rozrábanie  čerstvého  mäsa,     
       jeho skladovanie,  uvádzanie na trh a jeho vývoz do členských štátov EÚ, prípadne  
       ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača. 
3. Úradne osvedčená fotokópia rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

SR, alebo príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o schválení 
prevádzkarne uchádzača na výrobu tepelne spracovaných mäsových výrobkov z 
čerstvého mäsa, na ich skladovanie, uvádzanie na trh a v ďalších členských štátoch EÚ 
prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača. 

4. V prípade, ak uchádzač nemá zriadenú prevádzkareň , predloží v overených 
fotokópiách doklady podľa bodov 1, 2 a 3 svojho dodávateľa mäsa a zmluvu 
s príslušným dodávateľom. 

5. Čestné vyhlásenie, že uchádzač zabezpečí prepravu predmetu zákazky vlastným 
prípadne zmluvne zabezpečeným motorovým vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu 
živočíšnych produktov. 

 
13. Označenie či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných 

za plnenie zmluvy: Nie 
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14. Poskytovanie súťažných podkladov:  Súťažné podklady poskytuje verejný 
obstarávateľ na adrese v bode 1. od 8. 8. do  9. 8. 2011 do 14,00 hod. 
Úhrada za súťažné podklady: Nepožaduje sa. 
Spôsob prebratia súťažných podkladov: 
 
Osobné prebratie na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov 
doručenej verejnému obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa 
bodu 14. , alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe písomnej žiadosti 
o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 
1 a lehote podľa bodu 14. 
 

15. Lehota na predkladanie ponúk: Je stanovená verejným obstarávateľom na deň 22. 8.     
2011 do 10. hod. 
 

16. Otváranie ponúk: Sa uskutoční 22. 8. 2011 o 10. 30 hod. v zasadačke BRAMAC. 
 
17.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Na základe komisionálneho splnenia podmienok účasti uchádzačov, budú ponuky 
uchádzačov vyhodnotené komisiou verejného obstarávateľa, podľa jediného kritéria 
a to najnižšie ceny uvedených tovarov. 

 
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 1. 10. 2011 
 
 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 
ktorých bolo to zadávanie podprahovej zákazky vyhlasované. 
 

Dátum: 29. 7. 2011 
 
Zverejnené: 29. 7. 2011 
 
OSO na verejné obstarávanie, s registračným číslom U03-42-519-2004 Ing. Ľudmila 
Horňanská 
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