
Výzva na predkladanie ponúk č.3/2019 

V zákazke zadávanej v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Verejný obstarávateľ:  ŠJ pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva                                                     

                                          a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina 

IČO : 162 558 
Kontaktné miesto : Predmestská 82, Žilina 
Štatutárny zástupca : Ing. Schvarc Ľubomír, riaditeľ školy 
Kontaktná osoba: Jurovatá Monika 
Telefón :  041/72 323 65 
Elektronická pošta: jurovata68 gmail.com 
 

1. Druh zákazky:  
Zákazka na dodávku potravín 
 

2. Názov zákazky: 
Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ Stredná  odborná škola 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina 

 
3.  Druh zákazky a miesto dodania tovarov: 

Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

niektorých zákonov 

Druh zákazky: 

Zelenina čerstvá              CPV 032 210 00-2 
Ovocie čerstvé                 CPV 153 000 00-1 
Zemiaky                            CPV 158 960 00-5 
Vajcia                                CPV 031 425 00-3 
Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola poľnohospodárstva  
                                                a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina 

4. Opis zákazky: 
Predmetné špecifikované potraviny musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu kal. roka doručiť 

3x týždenne do skladových priestorov ŠJ vždy ráno do 6.30 hodiny. 

Objednávky hlási vedúca ŠJ každý deň vopred  telefonický do 15,00 hod. 

Dodaná zelenina, ovocie a zemiaky byť čerstvé v prvotriednej kvalite a čerstvosti. 

Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a musí 

byť označený v súlade s platnou legislatívou. 

 
Požadované doloženie nasledovných dokladov: 

- Úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané ŠV a PS SR 

- Čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal 

rozhodnutie o schválení bitúnku 



- Kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín, alebo značky kvality SK 

- Výpis z obchodného registra 

- Výpis zo živnostenského registra 

 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:   

Predpokladaná hodnota zákazky je 16.383,75€ bez DPH 

 

6. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: 

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 05.02.2019 do 12,00hod. 

Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú 

adresu uvedenú v záhlaví výzvy:  adresa ŠJ, Stredná odborná škola 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina, najneskôr 

v lehote na predkladanie ponúk. 

Ponuku (príloha č.3) je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej 

forme). 

Uchádzač predkladá ponuku na časti predmetu zákazky. Ponuku vloží do 

samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne 

zapečatený a zabezpečený proti nežiadúcemu otvoreniu a označený požadovanými 

údajmi:  

- adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 

- označenie ,,súťaž – neotvárať ´´ 

- označenie názvom zákazky : Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec 

pre ŠJ, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 

Predmestská 82, 010 01 Žilina. 

 

7. Trvanie zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu 16.383,75€ 

bez DPH v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

8. Rozdelenie zákazky na časti:  

Nie 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

10.  Vyhotovenie ponúk na základe: 

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1. 

 

11.  Prílohy k výzve: 

Príloha č. 1: Kritérium na hodnotenie ponúk 



Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 3: Podklad na vypracovanie ponuky 

Príloha č. 4: Návrh rámcovej dohody 

 

Výsledkom bude rámcovaná dohoda. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

Dátum: ........................................................ 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

za proces verejného obstarávania 

 

 

 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného 

riadiaceho pracovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


