
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre 

zákazku s nízkou hodnotou, zabezpečovanú v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 

„ZVO“) - potraviny 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Adresa organizácie:  Stredná športová škola Trieda SNP 104, 040 11  Košice 

       IČO :   00 521 965                          

       Kontaktná osoba:  PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      

       Telefón:   055/ 6415 166                      

       E-mail:      skola@sske.sk                    

       Internetová adresa:   www.ssske.sk 

 

1. Predmet zákazky:  Tovar -  potraviny 
Názov zákazky:    mäso a mäsové výrobky 

Druh zákazky:      zákazka na dodanie tovaru – potraviny pre školskú jedáleň 

Typ zmluvy:          rámcová dohoda  

Platnosť zmluvy:  2.9.2019 - 31.8.2020 

 

2. Opis predmetu zákazky a jej rozsah 
                Predmetom zákazky sú potraviny pre školskú jedáleň  podľa prílohy  

                uviesť pôvod potravín,  

                vrátane dovozu a vyloženia na miesto dodania  

                kontaktná osoba : Irena Miščíková , telefón  : 055/ 6415 128 

 

4.    Miesto dodania predmetu zákazky:  Stredná športová škola  Košice, Trieda  SNP 104 

       040 11 Košice –školská jedáleň 

  Termín dodania zákazky- priebežne podľa objednávok v čase od  5.00 hod. do 5.30 hod. 

  Spôsob dodania predmetu zákazky : opakované dodanie tovaru na základe objednávky 

       v dodacích listoch uvádzať pôvod potravín, uskladnenie a záruku v zmysle platnej legislatívy.  

 

5.  Predpokladaná hodnota zákazky: 16.600,- EUR bez DPH  

 

 

6. Lehota na predkladanie ponuky do : 15.08.2019, do 11.00 hod. 

 

7.  Obsah ponuky:  
 Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky na formuláre “ Cenová ponuka“ – príloha č.1 k výzve 

 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

● V poskytnutej informácii sa uvedie cena za   predmet zákazky bez DPH a s DPH 

● Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí 

zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky (dodanie tovaru, dopravu a vyloženie v 

mieste určenia). Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 

o predpokladanej navrhovanej cene. 

                        V  ponuke je potrebné predložiť tieto doklady : 

●  aktuálnu kópiu oprávnenia na podnikanie (nemusí byť overená), 

● Kópiu rozhodnutia RÚVZ o schválení prevádzky 

  

8. Doručenie cenovej ponuky: 

- Doručenie poštou, e-mailom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. 

- V prípade doručenia poštou musí byť ponuka doručená v stanovenej lehote. 

- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 

- Cenové ponuky doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach musia byť označené nápisom „predmet 

zákazky“ ako aj obchodným meno a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného 

obstarávateľa 

-  

9.  Kritérium hodnotenia:   
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom:  

- najnižia cena predložená v súlade s touto výzvou, pri dodržaní najvyššej kvality tovaru (výber, 1. akostná trieda) a        

splnení požiadaviek HACCP na výrobu, uskladnenie a prepravu v zmysle súčasnej legislatívy. 

-dodávateľ regionálnych produktov 

- zdravé potraviny  

- značka kvality SK 

 



 

10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných  prostriedkov verejného obstarávateľa. Cena uvedená  v ponuke je 

záväzná. 

          Obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

11. Poskytovanie podkladov: 
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto 

neposkytujú.   

 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia. 

                      b)     S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

                      c)     Úspešný uchádzač doručí obstarávateľovi návrh rámcovej dohody na prerokovanie  

                      d)     Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže   

                               vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho v poradí. 

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené 

ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 

obstarávateľa. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká nárok na 

úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

f) V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho       uchádzača pri postupe zadávania  zákazky §117 nie je možné podať námietky. 

 

 

 

 

 

V Košiciach 26.07.2019                            

 

 

                                                                                                                        PaedDr. Tatiana Švecová 

                                                                                                                            riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 


