
V Ý Z V A 
na predloženie ponuky pre zákazku: 

 

„Dodávka mliečnych výrobkov“ 

  (dodávka potravín) 

 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ďalej len „ZVO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Základná škola Fándlyho 11  902 01  Pezinok 
Fándlyho 11, 902 01  Pezinok 

Slovenská republika 

IČO: 360 62 201 

kontaktná osoba: Ing. Eva Súlovcová 

e-mail: eva.sulovcova@inowis.sk 

telefón: +421 903 929 685 

internetová adresa: www.zsfandlyho.sk 

 

2. Druh zákazky a PHZ: zákazka na dodávku potravín – kúpa/predpokladaná hodnota: 29 000,00€ 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

4. Variantné riešenia: 

 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

5. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je dodávka potravín I. akosti. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 

tejto výzvy. 

 

6. Termín dodania: 

 

Dodanie predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje v pracovných dňoch (spravidla nasledujúci 

pracovný deň), najneskôr v stanovený deň do 07:00 hod., ak s víťazným uchádzačom nie je dohodnutý iný 

termín plnenia. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 

Základná škola Fándlyho 11, 902 01  Pezinok, Slovenská republika 

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

 

Rozsah zákazky bude v zmysle aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.  

 

Množstvá tovaru sú uvedené len orientačne (spracované na základe predchádzajúcich plnení a odhadov) a nie 

sú pre verejného obstarávateľa záväzné.  

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

 

Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, pričom úspešný uchádzač 

je oprávnený vystaviť faktúru po zrealizovaní kompletnej dodávky tovaru v zmysle objednávky verejného 

obstarávateľa.  

 

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú - s platnosťou do 31.08.2023. 

 

Úhrada za dodávky tovaru sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, verejný obstarávateľ 

neposkytuje zálohu ani preddavok. 
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Úspešný uchádzač môže verejnému obstarávateľovi poskytnúť zľavu na predmet zákazky, t.j. akciovú cenu na 

ľubovoľnú položku predmetu zákazky. 

 

10. Výsledok verejného obstarávania: 

 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu s náležitosťami kúpnej zmluvy 

s predpokladaným množstvom tovaru (ďalej len „zmluva“) na predmet zákazky v zmysle prílohy č. 2 tejto 

Výzvy. Predmetom zmluvy bude dodávka tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto Výzvy.  

 

Uvedené predpokladané množstvá nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné. Dodávky tovaru sa budú 

realizovať na základe aktuálnej potreby verejného obstarávateľa formou objednávok počas platnosti zmluvy. 

 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle ustanovení § 117 ods. 5 ZVO, že tohto verejného obstarávania sa 

môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 

1 písm. e) a f) ZVO, t.j. ten kto 

• e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

• f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, a zároveň 

• nesmie u uchádzača existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia 

konfliktu záujmov v zmysle § 23 ZVO). 

 

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzača predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti. Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje, že spĺňa vyššie uvedené podmienky účasti.  

 

12.  Cena a spôsob určenia ceny: 

 

Uchádzač ocení ponuku v eurách na dve desatinné miesta.  

 

Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a musí obsahovať 

všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

 

Uchádzač navrhne celkovú cenu bez DPH a s DPH za dodanie predmetu zákazky. 

 

Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v ponuke upozornia. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 

Kritérium hodnotenia: najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH – váha 100 bodov. 

 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou celkovou cenou za dodanie predmetu zákazky s DPH, 

ktorý získa 100 bodov (v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie vo svojej ponuke celkovú cenu za 

dodanie predmetu zákazky). 

 

V prípade, že verejnému obstarávateľovi budú predložené viaceré ponuky s rovnakou celkovou najnižšou 

cenou za predmet zákazky, verejný obstarávateľ určí ako víťazného uchádzača toho,  

kto predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou ako prvý (rozhodujúcim pre výsledné poradie bude čas 

doručenia ponuky uchádzača). 

 

14. Obsah ponuky uchádzača: 

 

Uchádzač predloží ponuku, ktorá bude obsahovať návrh ceny v súlade s prílohou č. 1 Výzvy. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk: 

 

Lehota na predkladanie ponúk – do 30.08.2022 do 12:00 hod. 

 

16. Spôsob doručenia ponúk: 

 

Ponuku žiadame zaslať e-mailom na adresu: eva.sulovcova@inowis.sk 
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Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

 

17. Použitie elektronickej aukcie: 

 

Elektronická aukcia v tejto zákazke nebude použitá. 

 

18. Lehota viazanosti ponúk: 

 

Ponuky predložené v rámci tejto zákazky sú viazané počas lehoty viazanosti ponúk do 30.09.2022. 

 

19. Ďalšie informácie: 

 

Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí bez výhrad so zmluvnými podmienkami, ktoré sú súčasťou tejto 

Výzvy.  

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo 

iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu 

z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky v prípadoch podľa ustanovení § 57 ods. 1 

ZVO a môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky v prípadoch podľa ustanovenia § 57 ods. 2 ZVO. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nevyhovujú 

požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak 

neprijateľné.  

 

V Žiline, 17.08.2022 

 

 

 

Osoba, ktorá je zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Eva Súlovcová 

 

 

Táto Výzva obsahuje dve prílohy:  Príloha č. 1:  Návrh uchádzača na plnenie kritéria – cena  

Príloha č. 2:  Vzor zmluvy 

 


