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Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 
Príkazu č. 013/2018/ODDVO 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) ZVO) 

Názov: Gymnázium Milana Rúfusa 
Sídlo: Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO:  00160881 
Zastúpený: Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
 
Kontaktná osoba vo veciach VO: Mgr. Mária Wagnerová, maria.wagnerova@gymzh.sk, 0904 561 418 

 
     Objednávateľ: Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa, Mária Pavlová, 045/6734034 
 
2. Názov predmetu zákazky: Rôzne potraviny 

 
3. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb, konkrétne pravidelné dodávanie cestovín, 
cukroviniek, mlynských výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, oleja, cukry, ochucovadiel, omáčok, 
korenia a byliniek podľa druhu, množstva a čiastkových objednávok na miesto dodania, naloženie a 
vyloženie dodávaného tovaru na určené miesto a záväzok kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť. 
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou k tejto výzve. 
 
Spoločný slovník verejného obstarávania:  

Cestoviny (15850000-1)  
Cukrovinky (15842300-5) 
Mlynské výrobky (15600000-4) 
Živočíšne a rastlinné oleje a tuky (15400000-2) 
Cukor (15831000-2) 
Ocot (15871100-5) 
Omáčky, miešané korenisté zmesi a zmesi chuťových prísad (15871200-6)  
Bylinky a korenie (15872000-1)  
Spracované ovocie a zelenina (15330000-0) 
Mlieko (15511000-3) 
Mliečne výrobky (15500000-3) 

Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný vo vzore cenovej ponuky. 
 
4. Druh zákazky: Dodanie tovaru (potraviny) 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri Gymnáziu Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 

Žiar nad Hronom 
 
6. Typ zmluvy: rámcová dohoda 

 
7. Termín dodania predmetu zákazky:  

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar od 01. septembra 2019 do 31. augusta 2020 (t. j. na 12 
mesiacov) alebo do vyčerpania finančného limitu. Jednotlivé tovary a čiastkové množstvá budú 
stanovené priebežným zadávaním objednávok. 
Obstarávateľ nepredpokladá  nakupovanie tovaru na predzásobenie vzhľadom na skutočnosť, že 
nedisponuje priestormi potrebnými na uskladnenie veľkého množstva potravín. Vzhľadom k tomu 
požaduje zásobovanie školskej jedálne objednaným tovarom každý deň prevádzky od 6:00 h do 
6:30 h. V prípade potreby by mal byť dodávateľ schopný zabezpečiť rýchle doobjednanie tovaru. 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 30 580,00 EUR bez DPH 
 

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 
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Verejný obstarávateľ zverejní výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle v sekcii Verejné 
obstarávanie. Zároveň zašle e-mailom výzvu minimálne 3 potenciálnym záujemcom. Uchádzači 
predložia písomnú ponuku spracovanú podľa tejto výzvy prostredníctvom pošty resp. osobne na 
sekretariáte školy v zalepenej a označenej obálke. 
Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) 
jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, 
podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
dokumentoch.  
V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej 
dokumentácií, môže uchádzač požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie kontaktnú osobu 
prostredníctvom e-mailu. Odpoveď bude zaslaná záujemcovi ako odpoveď na email a zároveň spolu 
s požiadavkou o vysvetlenie zverejnená v sekcii VO na stránke obstarávateľa. 
 

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke.  
Uchádzačom navrhovaná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR s presnosťou na dve desatinné v tejto štruktúre: 
• cena za MJ pre jednotlivé položky návrhu na plnenie kritérií bez DPH, 
• sadzba DPH,  
• cena za MJ pre jednotlivé položky návrhu na plnenie kritérií bez DPH, 
• celková cena za položku v EUR bez DPH a s DPH 
• celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH a s DPH. 

 
11. Podrobný opis predmetu zákazky. 

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy je určený podľa predpokladaného množstva na 1 kalendárny rok 
plnenia zmluvy (t. j. 12 mesiacov). Podrobná špecifikácia žiadaných potravín je uvedená vo vzore 
cenovej ponuky, ktorý je prílohou tejto výzvy.  

Názov produktu je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 
niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo 
produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ sa snaží získať ponuku na konkrétny typ vzhľadom 
na zachovanie kvality a predchádzajúce skúsenosti s produktom. Pri produktoch konkrétnej značky, 
môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Uchádzač vyplní 
v cenovej ponuke stĺpec „Konkrétny názov (obchodná značka) uchádzačom ponúkaného 
výrobku“. Ponúknutý produkt bude následne vybraný uchádzač viazaný dodávať počas celého 
obdobia  platnosti dohody. 
         

12. Rozdelenie zákazky na časti: Rozdelenie zákazky na časti nie je možné. 
 
13. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia. 

Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, podľa predmetu zákazky.  
Uchádzač, z ktorým uchádzač uzavrie zmluvu (rámcovú dohodu) musí byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora, ak túto povinnosť má. 

 
14. Obchodné podmienky. 

Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou tejto výzvy. Najmä 
však: 
� Dodávateľ je pri dodávke tovaru zaviazaný dodržiavať hygienické zásady, normy a predpisy na 

prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy. 
� Tovar musí byť dodaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, 

potravinovou kódexe a platných legislatívnych požiadavkách na tieto tovary. 
� Obstarávateľ nepredpokladá nakupovanie tovaru na predzásobenie vzhľadom na 

skutočnosť, že nedisponuje priestormi potrebnými na uskladnenie veľkého množstva 
potravín. Vzhľadom k tomu požaduje zásobovanie školskej jedálne obstarávaným tovarom 
každý deň prevádzky od 6:00 hod. do 6:30 hod. V prípade potreby by mal byť dodávateľ 
schopný zabezpečiť aj rýchle doobjednanie tovaru.  

� Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu objednávateľa. 
� Na základe jednotlivých objednávok na tovar bude Objednávateľovi vystavená a doručená faktúra.  
� Faktúru požadujeme vystaviť pri každej dodávke tovaru. 
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� Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Verejný obstarávateľ 
neposkytne dodávateľovi preddavok. 

Je nevyhnutné, aby uchádzač v jednotlivých položkách uviedol konkrétny typ výrobku – názov 
a výrobcu a následne uvedený tovar aj dodával. Nedodržanie tejto podmienky môže viesť k odstúpeniu 
od rámcovej dohody. 

 
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH, zaokrúhlená na dve 
desatinné miesta.  
Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti a 
požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, 
z hľadiska uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

16. Obsah ponuky. 
Ponuka musí obsahovať:  
• krycí list ponuky, v minimálnom rozsahu podľa prílohy, podpísaný štatutárnym zástupcom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača,  
• dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa bodu 13 Výzvy – kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar uvedený v predmete 
zákazky,  

• potvrdenie, že uchádzač je evidovaný v registri partnerov verejného sektora (výpis z registra - 
kópia), príp. čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je povinný byť evidovaný v tomto registri 

• návrh uchádzača – cenová ponuka vypracovaná podľa vzoru, 
• akceptovanú rámcovú dohodu podpísanú štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača (doplnené údaje o uchádzačovi). 
 
17. Spôsob predloženia ponuky. 

Ponuku je potrebné predložiť poštou alebo osobne na sekretariát školy v uzavretej obálke. Obálku je 
potrebné označiť údajmi uchádzača (názov, adresa) a uviesť heslo: „VO – Rôzne potraviny, 
Neotvárať!“ 

 
18. Lehota na predkladanie ponúk. 

Ponuky musia byť doručené do 22.08.2019 do 12:00 h (čas doručenia na sekretariát školy).  
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa neotvorí, čo znamená, že 
nebude zaradená do vyhodnocovania. 

 
19. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom. 

Výsledky budú uchádzačom oznámené e-mailom najneskôr do 5-tich dní od vyhodnotenia ponuky.  
 
20. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 

1) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma 

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup 
zadávania zákazky zrušený 

2) Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v 
súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu 
verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle 
§ 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. 
 

21. Prílohy. 
1) Krycí list ponuky 
2) Cenová ponuka – vzor (podrobná špecifikácia tovaru) 
3) Návrh rámcovej dohody 


