
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, 0244250803 klapka 0
Email: sjzakasarnou@gmail.com

2.Názov predmetu obstarávania 
„Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky“
„Živočíšne produkty a súvisiace produkty“ 

3.Slovník verejného obstarávania(CVP):
15110000-2 Mäso
15112000-6 Hydina
15112100-7 Čerstvá hydina
15130000-8 Mäsové výrobky
15131500-0 Hydinové výrobky
03142500-3 Vajcia

4.Opis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín CPV: 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové
výrobky v najvyššej kvalite podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch
a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. (UV SR č.168/2016 a materiálom pod názvom Zásady pre
zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie)

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.
Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vynaloženie dodaného tovaru na určené miesto v objektoch
pracovísk verejného obstarávateľa.

Zoznam odberných miest verejného obstarávateľa:
Základná škola, Za kasárňou 2, Bratislava
Materská škola, Šancová 65, Bratislava

4.3 1511000-2 Mäso 
Verejný  obstarávateľ  bude  od  uchádzačov  požadovať  povinnosť  dodávať  mäso  najvyššej  kvality,
s vysledovatelňosťou  pôvodu,  len  čerstvé  /môže  byť  aj  balené  aj  nebalené/,   nie  mrazené  ani
rozmrazené. V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo
rozmrazené mäso, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 
Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia „nebalené mäso“ pri každom dodaní
mäsa na dodacom liste sa uvedú minimálne tieto údaje:



- názov potraviny
- údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje“
- netto množstvo podľa osobitného predpisu
- dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové
vlastnosti
- pri dodávke hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať referenčné
číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované, zabité
-  pri  dodávke  bravčového  mäsa  dodací  list  okrem iných  povinných  údajov  musí  obsahovať  kód
dodávky, kde bolo zviera chované, zabité

Preferovať produkty napr.  pod Značkou kvality  SK,  prípadne inou obdobnou značkou ,  ktorá má
v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.(UV SR č.168/2016) 
Verejný  obstarávateľ  vyžaduje  dodávku  mäsa  v lehote,  v ktorej  z doby  spotreby  vyznačenej  na
dodacom liste  mäsu neuplynula  viac  ako 1/3.  V prípade  ak  uchádzač  poruší  svoje  povinnosti  pri
označovaní mäsa a mäsu uplynie viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku
mäsa nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.

4.4 15112000-6 Hydina
      15112100-7 Čerstvá hydina
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov požadovať povinnosť dodávať hydinové mäso najvyššej
kvality,  s vysledovateľnosťou  pôvodu,   čerstvé,  nie  mrazené  ani  rozmrazené,  bez  prívlastkov
krehčené,  šťavnaté,  solené   a plniť  požiadavky  stanovené  legislatívou  a označovanie  komodity
zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou. . V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej
objednávky dodá mrazenú alebo rozmrazenú hydinu a hydina bude obsahovať prívlastok krehčená,
šťavnatá alebo solená, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.

V prípade ak hydina nebude balená „nebalená hydina“ víťazný uchádzač pri každom dodaní hydiny na
dodacom liste uvedie minimálne tieto údaje:
- názov potraviny
- údaj podľa osobitého predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje“
- netto množstvo podľa osobitého predpisu
- dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje úžitkové
vlastnosti
- okrem iných povinných údajov musí obsahovať kód dodávky, kde bolo zviera chované, zabité

Preferovať produkty napr.  pod Značkou kvality  SK,  prípadne inou obdobnou značkou ,  ktorá má
v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.(UV SR č.168/2016) 
Verejný  obstarávateľ  vyžaduje  dodávku  mäsa  v lehote,  v ktorej  z doby  spotreby  vyznačenej  na
dodacom liste  mäsu neuplynula  viac  ako 1/3.  V prípade  ak  uchádzač  poruší  svoje  povinnosti  pri
označovaní mäsa a mäsu uplynie viac ako 1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku
mäsa nepreberie a bude túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.

4.5 15130000-8 Mäsové výrobky
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov požadovať povinnosť dodávať mäsové výrobky najvyššej
kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou, dodržiavať požiadavky na ich výrobu, manipuláciu
s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR zo dňa 14.januára 2016. 
Obsah soli v     mäsových výrobkoch:  
- pri mäkkých mäsových výrobkoch nižší ako 2,5g/100g výrobku
- pri trvanlivých mäsových výrobkoch menej ako 4,0g/100g výrobku
1.klobása bravčová – min. 60% bravčového mäsa
2.saláma šunková – min. 55% mäsa
3.slanina údená oravská – min. 95% bravč. bok bez kosti
4.párky bratislavské - min. 70% mäsa
5.šunka dusená – min. 80% mäsa



Verejný  obstarávateľ  vyžaduje  dodávku  mäsových  výrobkov  v lehote,  v ktorej  z doby  spotreby
vyznačenej na obale jednotlivých mäsových výrobkov neuplynula viac ako 1/3. V prípade ak uchádzač
poruší svoje povinnosti pri označovaní mäsových výrobkov a na obale tovaru uplynie viac ako 1/3
z doby  spotreby,  verejný  obstarávateľ  takéto  mäsové  výrobky  nepreberie  a bude  túto  skutočnosť
považovať za hrubé porušenie zmluvy.

4.6 15131500-0 Hydinové výrobky
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov požadovať povinnosť dodávať hydinové výrobky najvyššej
kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou, dodržiavať požiadavky na ich výrobu, manipuláciu
s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR zo dňa 14.januára 2016.
Obsah soli v     hydinových výrobkoch :  
- pri mäkkých hydinových výrobkoch nižší ako 2,5g/100g výrobku
1.šunka hydinová – min. 80% mäsa
2.párky hydinové – min.70% mäsa

Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku hydinových výrobkov, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na
obale  jednotlivých hydinových výrobkom neuplynula  viac  ako 1/5.  V prípade ak uchádzač poruší
svoje povinnosti pri označovaní hydinových výrobkov a na obale tovaru uplynie viac ako 1/5 z doby
spotreby, verejný obstarávateľ takéto hydinové výrobky nepreberie a bude túto skutočnosť považovať
za hrubé porušenie zmluvy. 

4.7 03142500-3 Vajcia
Verejný obstarávateľ  vyžaduje  dodávku vajec  pochádzajúce,  iba  zo schválených a kontrolovaných
chovov  v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na obale alebo dodacom liste neuplynulo viac
ako 1/7. Preferovať Značku kvality SK alebo podobnú, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu
autorizovanou kontrolnou inštitúciou. (UV SR č.168/2016)

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 , percentuálny podiel mäsa v mäsových výrobkoch: 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 27.8.2021 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 „ Živočíšne výrobky, mäso a mäsové
výrobky “ ako aj obchodné meno a sídlo firmy.

Doplňujúce informácie:
Vyhodnotenie  ponúk nie  je  verejné.  Úspešnému uchádzačovi  bude  oznámené,  že  sa  jeho  ponuka
prijíma.
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

