
Z     á k     l a     d n á   š k     o     l a       s      M Š,   Za kasárňou 2,  831 03  Bratislava  

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Základná škola s MŠ  Za kasárňou 2 
Sídlo:   Za kasárňou 2, 83103 Bratislava
IČO:     31768989
Kontaktná osoba: Sniščáková Kvetoslava
Telefón: 0907863763, 0244259012
Email: sjzakasarnou@gmail.com

2.Názov predmetu obstarávania 
„Mlynské výrobky, škroby a škrobové výrobky“ 
„Živočíšne a rastlinné oleje a tuky“ 
„Mliečne výrobky“ 
„Rôzne potravinárske výrobky“ 
„Obilniny
„Suché strukoviny a strukoviny“

3.Slovník verejného obstarávania(CVP):
15610000-7 Mlynské výrobky                                       
15620000-0 Škroby a škrobové výrobky                        
15410000-5 Surové živočíšne a rastlinné oleje a tuky     
15420000-8 Rafinované oleje a tuky
15510000-6 Mlieko a smotana
15530000-2 Maslo
15540000-5 Syrárske výrobky
15550000-8 Mliečne výrobky rôzneho druhu
15830000-5 Cukor a jemu príbuzné výrobky
15840000-8 Kakao, čokoláda a cukrovinky
15850000-1 Cestoviny
15860000-4 Čaj a príbuzné produkty
15870000-7 Koreniny a chuťové prísady
15890000-3 Rôzne potravinárske výrobky a sušený tovar
03211300-6 Ryža
03212220-8 Strukoviny

4.Opis predmetu obstarávania:
Predmetom  obstarávania  je  dodávanie  potravín  v najvyššej  kvalite  podľa  požiadavky  verejného
obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

4.1 Verejný obstarávateľ podpíše Rámcovú dohodu na obdobie 12 mesiacov, tovar bude objednávať
na základe pravidelných čiastkových objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa.



4.2  Súčasťou  predmetu  obstarávania  sú  súvisiace  služby  spojené  s dopravou  na  miesto  dodania,
naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. Zabezpečenie dopravy, čím
sa rozumie dovoz tovaru na miesto plnenia určeného verejným obstarávateľom najneskôr do 24 hodín
od potvrdenia  každej  samostatnej  objednávky uchádzačom,  odvoz  a dovoz reklamovaného tovaru.
Dodávku tovaru dodávať v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na obale neuplynula viac ako
1/3.  Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vynaloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte
verejného obstarávateľa. 
Odberné miesto verejného obstarávateľa:
Základná škola, Za kasárňou 2, Bratislava

4.3 15610000-7 Mlynské výrobky                                       
     15620000-0 Škroby a škrobové výrobky                        
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov požadovať povinnosť dodávať mlynské výrobky, škroby
a škrobové výrobky bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,  vlhkosť
najviac 15% hmotnosti. Preferovať  so zvýšenou úrovňou kontroly napr. pod Značkou kvality SK,
prípadne  inou  obdobnou  značkou  ,  ktorá  má  v systéme  intenzívnejšiu  kontrolu  autorizovanou
kontrolnou inštitúciou.

4.4 15410000-5 Surové živočíšne a rastlinné oleje a tuky     
     15420000-8 Rafinované oleje a tuky
Verejný  obstarávateľ  bude  od  uchádzačov  požadovať  povinnosť  dodávať  tuky  a oleje  najvyššej
kvality, jednodruhové,  číre, bez usadenín. Preferovať produkty so zvýšenou úrovňou kontroly, napr.
pod  Značkou  kvality  SK,  prípadne  inou  obdobnou  značkou  ,  ktorá  má  v systéme  intenzívnejšiu
kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

4.5 15510000-6 Mlieko a smotana
     15530000-2 Maslo
     15540000-5 Syrárske výrobky
     15550000-8 Mliečne výrobky rôzneho druhu
Verejný  obstarávateľ  bude  od  uchádzačov  požadovať  povinnosť  dodávať  mlieko  a smotanu
pasterizované, maslo 82%, syry s obsahom soli nižším ako 2,5g/100g výrobku, bez rastlinných tukov,
farbív,  konzervačných  látok.   Dodávku  mliečnych  výrobkov  dodávať  v lehote,  v ktorej  z doby
spotreby neuplynulo viac  ako 1/5.  Preferovať produkty so zvýšenou úrovňou kontroly,  napr.  pod
Značkou kvality SK, prípadne inou obdobnou značkou , ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu
autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

4.6 15830000-5 Cukor a jemu príbuzné výrobky
     15840000-8 Kakao, čokoláda a cukrovinky
     15850000-1 Cestoviny
     15860000-4 Čaj a príbuzné produkty
     15870000-7 Koreniny a chuťové prísady
     15890000-3 Rôzne potravinárske výrobky a sušený tovar
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov požadovať povinnosť dodávať tovar v najvyššej kvality, bez
obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel. Dodávku dodávať v lehote, v ktorej
z doby spotreby vyznačenej na obale neuplynulo viac ako 1/3. Cestoviny dodávať z tvrdenej pšenice. 

4.7 03211300-6 Ryža
     03212220-8 Strukoviny
Verejný  obstarávateľ  bude  od  uchádzačov  požadovať  povinnosť  dodávať  ryžu  triedy  kvality  –
výberová, vlhkosť najviac 15%, bez cudzorodej zložky. Strukoviny musia byť vyzreté na požadovaný
stupeň zrelosti,  len z jedného zberového ročníka,  bez cudzej  chuti  a pachu,  neznečistené zeminou,
nezaparené,  nezatuchnuté,  nenahnité  a neplesnivé,  bez  škodlivých  nečistôt  a bez  živých  škodcov,
nesmú byť geneticky modifikované. Dodávať v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na obale
neuplynulo viac ako 1/3.



5.Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží doklady o oprávnení podnikať s daným predmetom zákazky. 
(kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra)

6.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
-  značka kvality SK alebo podobná značka, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou
kontrolnou inštitúciou :  50% (UV SR č.168/2016 a materiálom pod názvom Zásady pre  zvýšenie
bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie)
- najnižšia cena za predmet obstarávania s DPH : 20%
- operatívnosť dodávky a prípadných reklamácií: 20%
- fakturácia 1x za 7 dní, prípadne dekádne : 10%

7.Cena
Cena potravín musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH, výška
a sadzba DPH a cena celkom vrátane DHP.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

8.Predpokladaná hodnota zákazky:  36 000,- Eur bez DPH

9.Rozdelenie predmetu : Nie

10.Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

11.Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do 28.8.2020 do 12.00 hod.                                                     
Cenové ponuky je možné doručiť:
- emailom na emailovú adresu : sjzakasarnou  @  gmail.com  
- osobne po telefonickom dohovore na adresu uvedenú v bode 1
- poštou na adresu uvedenú v bode 1
V prípade doručenia poštou alebo osobne /po telefonickom dohovore/,  musí  byť ponuka doručená
v stanovenej  lehote na adresu.  Dátum poštovej  pečiatky nie je rozhodujúci.  Ponuky po predložení
nemožno  meniť  ani  dopĺňať.  Prípadná  oprava  zrejmých  chýb  a nesprávností,  ktoré  vnikli  pri
vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Ponuky  sa  predkladajú  v slovenskom  jazyku  a v mene  Eur.,  obálka  musí  byť  zreteľne  označená
nápisom „ Obstarávanie – neotvárať“ a heslom obstarávanie „ Potraviny ZŠ “ ako aj obchodné meno
a sídlo firmy.

Doplňujúce informácie:
Vyhodnotenie ponúk nie je verejné.
Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť
v prípade ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené
- nebude predložená ani jedna ponuka
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

mailto:sjzakasarnou@gmail.com

