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Naše číslo                                               Vaše číslo                                Vybavuje/kontakt                                     Košice dňa 

S-197 /2012  Ing. ľudmila Horňanská                   18. 4. 2012  

 

    

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 zeleniny a ovocia do školskej jedálne“ 

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky zeleniny a ovocia do školskej jedálne 

pre Strednú odbornú školu technickú, 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   11. 5.  2012 do 9,30 hod. 

 

 
Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme. 

 

 

S pozdravom  

 
                                                                                   PhDr. Ján Pituch, v.r. 

                                                                                                 riaditeľ SOŠT 

 

 

 

Príloha: Verejná výzva 
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Výzva na predkladanie ponúk v rámci podprahovej zákazky –užšia súťaž 

na dodanie tovaru 

Predmet zákazky: 

„Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne“ 

podľa § 99 až 101 zák., č.  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 a vedúca ŠJ Helena Podlesná 

e-mail: lhornanska@gmail.com 

 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je pravidelná dodávka 

zeleniny a ovocia do školskej jedálne pri Strednej odbornej školy technickej, 

Kukučínova 23, 040 01 Košice, ktoré sa budú realizované na základe telefonických 

a e-mailových objednávok.  

 

Rozsah dodávky: 

Spracovanie cenovej ponuky na dodávku nasledovných tovarov (najmä): 

Por. 

č.  

Názov tovaru Spoločný 

slovník 

obstarávania 

CPV 

Predpokladané 

množstvo na rok 

1. mrkva 01121112-9 350/kg 

2. petržlen  210/kg 

3. kaleráb starý/kaleráb nový  80/kg/150/ks 

4. zeler  180/kg 

5. kapusta hl. 01121410-8 763/kg 

6. kapusta kyslá  600/kg 

7. kel  30/kg 

8. karfiol 01121420-1 170/ks 

9. brokolica 01121430-4 50/kg 

10. hlávkový šalát 01121370-7 140/ks 
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11. uhorky 01121270-4 310/kg 

12. paradajky 01121240-5 130/kg 

13. paprika 01121230-2 80/kg 

14. cibuľa 01121113-6 685/kg 

15. cesnak  22/kg 

16. jablká 01131321-0 840/kg 

17. hrušky 01131322-7 100/kg 

18. pomaranče 01131220-2 650/kg 

19. mandarinky 01131240-8 60/kg 

20. marhule 01131331-3 100/kg 

21. hrozno 01131341-6 100/kg 

22. citróny 01131210-9 26/kg 

23. banány 01131111-5 700/kg 

24. zemiaky  01112100-6 10000/kg 

25. červená repa 01121111-2 100/kg 

26. reďkovka  150/zväzok 

27. cibuľka  150/zväzok 

28. šampiňóny  100/kg 

29. brokolica  50/kg 

 

 

 

4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

4.1  Miesto dodania zákazky: adresa verejného obstarávateľa   Stredná odborná škola 

technická - školská jedáleň, Kukučínova 23, 040 01 Košice  

 4.2  Objednávanie a dodávanie bude prebiehať podľa potrieb verejného obstarávateľa        

4. 3 Lehota dodania uvedeného tovaru na adresu verejného obstarávateľa: do 24 hodín 

od zaslania objednávky dodávateľovi. 

      6.   Predpokladaná hodnota zákazky: cca 19.000,00 € bez DPH 

 

      7.   Rozdelenie zákazky na časti: Nie 

    

8. Možnosť predloženie variantných riešení: Nepovoľuje sa 

            Elektronická aukcia: NIE.  

      Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky nepoužije elektronickú kauciu. 
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Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

        9.    Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 

       Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: 

       9.1.  Miesto:  

        Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel. čísle      

        055/6228031 kl. 18 

9.2.  Súťažné podklady sa budú vydávať:  24. 4. 2012  od: 7.30 hod. do: 15.30 hod. na 

základe písomnej žiadosti. Po stanovenom termíne a mimo pracovného času 

verejný obstarávateľ nebude poskytovať súťažné podklady 

9.3.  Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                     

-  osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou  

-  úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje 

-  záujemca môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov a údajov vo 

výzve najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk 

      10.   Lehota na predkladanie ponúk: 11. 5. 2012 do 9,30 hod 

      11.   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

11.1 Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1: Stredná odborná škola technická, 

Kukučínova 23, 040 01 Košice  

 

11.2  Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou v uzavretom obale s uvedením     

         obchodného    mena    a sídla uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ –  

         NEOTVÁRAŤ“ s heslom súťaže: „Dodávka zeleniny a ovocia“ v lehote na  

         predkladanie ponúk.  

 

11.3  Ponuka musí byť spracovaná v slovenskom jazyku, cena vyčíslená v eurách,   

         vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  

 

11.4  Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi    

         neotvorená. 

 

      12.    Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                             
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11.  5. 2012, o 10.00 hodine 

 

       Miesto otvárania obálok s ponukami:  Stredná odborná škola technická, 

Kukučínova 23, 040 01 Košice , v miestnosti BRAMAC. 

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk (štatutárni zástupcovia alebo písomne poverená 

osoba uchádzača).  

Na otváraní obálok s ponukami  za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným oznámia 

obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené 

v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa a ich návrhy na 

plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom    na  hodnotenie ponúk. 

 

    13.   Vysvetľovanie    podmienok    podprahovej     zákazky – užšej súťaže:      Za   včas             

          doručenú  požiadavku   záujemcu o vysvetlenie    údajov     uvedených     vo výzve   na    

          predkladanie     ponúk    a   podmienok    v súťažných     podkladoch   k     podprahovej      

          zákazke    užšia   súťaž sa považuje požiadavka doručená     verejnému obstarávateľovi  

          v   písomnej forme   najneskôr     šesť pracovných dní    pred     uplynutím   lehoty    na  

          predkladanie ponúk. 

         t.j. najneskôr do 3. 5. 2012 do 14 hod. 

         Odpoveď   na každú   požiadavku   o vysvetlenie   údajov    uvedených    vo  výzve na      

         predkladanie ponúk a podmienok uvedených v súťažných podkladoch oznámi  verejný  

         obstarávateľ do troch pracovných dní od    doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým    

         zainteresovaným záujemcom. 

 

14. 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. 

15. Podmienky účasti uchádzačov: 
15.1 splnenie podmienky, že uchádzač  je oprávnený dodávať tovar, ktorú preukáže 

predložením dokladu o oprávnení podnikať ( originál alebo overená kópia) alebo 

overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, nie starší ako 3 mesiace 

ku dňu predloženia ponuky. 

        15.1.2  predloží zoznam úspešne realizovaných zmlúv (dodávok tovaru) za  obdobie 1. 1.    

        2009 do 31. 12. 2011 podpísaný štatutárnym orgánom. Tento zoznam musí obsahovať  

        nasledujúce údaje: 
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- názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesto 

jeho podnikania, 

- názov dodávaného tovaru, prípadne súvisiacej služby 

- zmluvnú cenu za dodávku predmetu zákazky 

- zmluvný termín dodávky predmetu zákazky 

- údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre 

overenie si uvedených informácií 

15.2 Ďalšie podmienky účasti: 

- platné potvrdenie o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu vydaného 

Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ďalej len ŠVaPS) na preukázanie 

súhlasu štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou predmetu zákazky, 

- doklad – osvedčenie ŠVaPS o hygienickej spôsobilosti dopravných prostriedkov 

uchádzača na prepravu potravín a surovín v zmysle Potravinového kódexu SR. 

 

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti: 

- predloženie platných dokladov podľa bodu 15 tohto oznámenia, nie staršie ako 3 

mesiace k termínu predloženia ponuky, 

- všetky doklady a dokumenty musí uchádzač predložiť ako originály alebo 

overené fotokópie. 

-  

16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky. 

                                                                                                 

17.    Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                               

 

    15. 6. 2012 

 

       18 .Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 

- Dlžka trvania zmluvy: 1. 9. 2012 – 30. 6. 2013 – Kúpna zmluva podľa § 409 

a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – obchodný zákonník   

 

       do 31. 12. 2013 

 

19. Doplňujúce informácie:  Uchádzači sa zúčastňujú vo verejnom obstarávaní na vlastné 

náklady a predložením ponuky nevzniká uchádzačom nárok na úhradu nákladov. 

Predložené doklady sa nevracajú uchádzačom späť. 

        19.1 Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo    vylúčiť uchádzača     

               v prípade:     

             -    ak nesplnil podmienky účasti, ak predložil neplatné doklady, nepredložil  
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                požadované doklady alebo informácie alebo poskytol nepravdivé informácie  

                alebo skreslené informácie.  

        19.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,  

ak   ponúkaná cena bude vyššia  ako predpokladaná     hodnota zákazky,    

ak ponuka  bude obsahovať obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami uvedenými v tejto výzve a v súťažných podkladoch, alebo    

obsahuje také skutočnosti, údaje, ustanovenia    a podmienky, ktoré sú 

v rozpore  so všeobecne platnými predpismi. 

 

       19.3 Dôvody na zrušenie súťaže :   Verejný obstarávateľ       zruší použitý            

               postup          zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 1 a ods. 2 zákona      

               č. 25/2006 Z. z., ak: nebude predložená ani jedna ponuka, - ani jeden     

               uchádzač nesplní podmienky účasti, - ani jedna z predložených ponúk      

               nebude zodpovedať určeným     požiadavkám, - ak sa zmenili okolnosti,     

               za ktorých sa vyhlásilo toto verejné     obstarávanie. 

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo to zadávanie podprahovej zákazky vyhlasované. 

 

 Dátum: 19. 4. 2012 

 

Zverejnené: 19. 4. 2012 

 

OSO na verejné obstarávanie, s registračným číslom U03-42-519-2004 Ing. Ľudmila 

Horňanská 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


