
 

VÝZVA 

na predloženie ponuky na dodávku tovaru 

 podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 
1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie:  Základná škola  
Sídlo organizácie:   Sadová 620, 905 01 Senica 
IČO:     31827705     
DIČ:    2021077696     
Bankové spojenie:  Prima banka a.s.   
IBAN:    SK24 5600 0000 0092 1456 8006     
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Meno a priezvisko:   Jana Ligačová 
Telefón /fax:    034/6512152 
E-mail:    ligacova@zs3senica.sk 

2. Predmet zákazky:  „Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov“  
 

3. Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 d) zákona 
o verejnom obstarávaní 
 

4. Opis zákazky 
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych 
výrobkov  na základe objednávok podľa potreby stravovania žiakov a dospelých v ZŠ 
Sadová 620, Senica podľa zadania verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú 
súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením 
dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru  
budú upresňované pravidelnými objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu v menších 
množstvách). Dodávky tovaru budú uskutočňované 2 x týždenne. Objednávka bude zadaná 
objednávateľom telefonicky do 10:00 hod. deň vopred a dovoz objednaného tovaru bude 
do 07:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Predmet zákazky musí byť dodávaný v 
akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým 
normám. Dodávaný tovar prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch 
obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. 
 

5. Druh zákazky: tovar - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona. Výsledkom verejného 
obstarávania bude rámcová dohoda s peňažným plnením. 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1 
 

7. Miesto dodania tovaru:  
Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica školská kuchyňa 
 

8. Predpokladaná doba plnenia:  do 31.12.2016, alebo do vyčerpania finančného limitu 
uvedeného v bode 10, v prípade dodržania jednotkových cien z cenovej ponuky víťazného 
uchádzača podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
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9. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet:  
15500000-3, mliečne výrobky 

 60000000-8, dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

10. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 39 999,00 bez DPH 
 

11. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:  
• Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
• Ceny  položiek za predmet zákazky uvedie uchádzač ako maximálne jednotkové ceny v 

Prílohe č. 1 tejto výzvy.  
• U víťazného uchádzača, s ktorým bude uzatvorená rámcová dohoda  sa Príloha č. 1 k 

tejto výzve stane zároveň platnou prílohou ku rámcovej dohode.  
• Maximálne jednotkové ceny položiek predmetu tejto výzvy budú uvedené bez DPH, 

musia obsahovať všetky náklady uchádzača (predávajúceho) vrátane dodávky na 
miesto dodania s vyložením do skladu verejného obstarávateľa, príslušnej spotrebnej 
dane a iných platieb vyberaných v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení 
ustanovených osobitnými predpismi. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so 
všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie. 

• V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.  

 
12. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov rozpočtu verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.  
Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe vystavenej faktúry. 
Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.  

13. Podmienky účasti  uchádzačov: 
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať tovar a službu, v ktorom musí 
byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky. 
U právnickej osoby je to  aktuálny Výpis z obchodného registra“ u fyzickej osoby je to 
Živnostenský list“ a doklad o zapísaní do Registra konečných užívateľov výhod (ďalej 
len „RKUV“) 

14. Obsah ponuky 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
• Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a 

funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno  a 
priezvisko kontaktnej osoby,  jej telefónne číslo,   e-mailovú adresu) 

• Fotokópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OR, doklad o zapísaní do 
Registra konečných užívateľov výhod resp. iný doklad o oprávnení poskytovať 
služby 

• Špecifikáciu – cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v prílohe č. 1 
k tejto výzve 

• Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám  na predmet zákazky (príloha č. 2 výzvy) 
 

15. Lehota na predkladanie ponúk  
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Ponuky sa prijímajú do  30.11.2015 do 10.00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty 
na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť 
neotvorená. 

16. Lehota viazanosti  
do 9.12.2015 

 
17. Miesto a spôsob predkladania ponúk 

a) poštou na adresa verejného obstarávateľa pre doručenie ponúk „Základná škola, 
Sadová 620, 905 01 Senica“ s označením na obálke „Mlieko, mlie čne výrobky  - 
Neotvárať“  

b) elektronicky na emailovú adresu ligacova@zs3senica.sk do predmetu mailu uviesť: 
VO mliečne výrobky. Pre doručenie je rozhodujúci čas prijatia emailu. 

c) Osobne na adresu uvedenú v bode a) 
 

18. Jazyk ponuky 
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 
 

19. Kritéria vyhodnotenia ponúk  
Jediným kritériom na vyhodnocovanie ponúk s váhou 100% je konečná navrhovaná cena v 
EUR bez DPH za dodanie celého predmetu zákazky špecifikovaného v prílohe č. 1. 
 

20. Obchodné podmienky  
• Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou bude ponuka uchádzača (príloha č. 1 k tejto výzve). 

• Miesto dodania tovaru Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica – školská jedáleň. 
• Termín dodania tovaru: 2 krát do týždňa do 07:00 hod. 
• Úhrada za dodaný predmet obstarávania bude počas trvania dohody na základe 

vystavenej faktúry a dodacieho listu po skončení mesiaca; termín splatnosti je 14 dní 
od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

• Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby. 
• Vzťahy dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov 
vzťahujúcich sa k predmetu zákazky. 

• Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

• Ukončiť dohodu v prípade opakovaného nedodania tovaru, ktorý bol predmetom 
obstarávania. 
 

21. Ostatné 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude bezodkladne 
oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk e – mailom či uspel, alebo neuspel.  
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh rámcovej dohody. Ak úspešný uchádzač z 
akéhokoľvek dôvodu neposkytne súčinnosť pri podpise rámcovej dohody, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie dohody ďalšieho uchádzača v poradí.  
Verejný obstarávateľ zruší jednoduchú zákazku ak:  
• ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky tejto výzvy,  
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• predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa,  
• ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa,  
• zmenia sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.  

 
 

  
 

   
 

Ing. Svetlana Chábelová 
     riaditeľka školy  

 
 
Príloha č. 1 Tabuľka Špecifikácia zákazky 
Príloha č. 2 Tabuľka Čestné vyhlásenie 


