
Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra 

 

Výzva na predloženie ponuky 
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na 
predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, 
zabezpečovanú 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") 
 
Štatutárny zástupca: RNDr. Ľuboš Černý, riaditeľ školy 

Kontaktná osoba: Zuzana Budová, vedúca školskej jedálne 

Telefón: 037/7922055 

E-mail: budova@sosvetnr.sk 

1. Názov zákazky: 
„Dodávka zeleniny, poľnohospodárskych produktov a ovocia.“ 

2. Opis predmetu zákazky: 
Školská jedáleň pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra zabezpečuje dodávateľa poľnohospodárskych 
produktov , zeleniny a ovocia v nasledovnej štruktúre a množstve: 
a) zemiaky               (27 000 kg)        CPV 03212100-1            
b) koreňová zelenina       ( 4 500 kg)         CPV 03221110-0          
c) cibuľa                 (2 800 kg)         CPV 03221113-1 
d) paprika                (1 900 kg)         CPV 03221230-7      
e) paradajky              (2 100 kg)         CPV 03221240-0   
f) kapustovitá zelenina      ( 4 500 kg)         CPV03221400-0 
g) jablká                 ( 2 600kg)          CPV03222321-9     
h) južné ovocie            ( 3 800kg)          CPV03222111-4        
 
Predmetné poľnohospodárske produkty, zeleninu a ovocie podľa objednávky vystavenej telefonickou 
formou deň vopred na nasledujúci deň, musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu školského roka 
doručovať podľa potreby do skladových priestorov školskej jedálne v daný pracovný deň do 7:00 hodiny. 
Dodávané výrobky musia byt' čerstvé. 

 3. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 90 000,00 € bez DPH.  

 4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva: 
Na dobu  2 roky 

 5. Podmienky pre účasť a obsah ponuky: 
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v 
nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk): 

(1) identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 
podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, 
adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, 
webové sídlo, emailová adresa kontaktnej osoby, 

(2) doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, 

(3) čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové 
nedoplatky, 

(4) návrh ceny v € bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) až h) 

(5) návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača. 
  



6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 možnosti dopravy tovaru do prevádzky počas celého týždňa 
 dodanie dodávok aj v malých množstvách ( 1,5 kg, 2-3 ks, 350 ks ovocie  a pod.)   

   prijateľná celková  cena na celý predmet  zákazky v Eur bez DPH 
 

7. Predkladanie ponúk:  
Ponuky je potrebné doručiť písomne v zalepenej obálke na adresu školy, najneskôr 14.02.2020 do 
14,00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byt' označená názvom a 
sídlom uchádzača a upozornenie POZOR  NEOTVÁRAŤ - súťaž „Dodávka zeleniny, poľnohospodárskych 
produktov a ovocia.“ 

 
Dátum zverejnenia tejto výzvy:  31.1.2020 
 


