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Verejný obstarávateľ: Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

 

na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou 
 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom 

 

„Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky “. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola 

Sídlo: Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 

IČO: 035541130   DIČ: 2021664073 

Telefón: 056/6350509 

Fax : --- 

Štatutárny orgán: Mgr. Silvia Bacskaiová – riaditeľ školy 

Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bacskaiová 

e-mail : gozscnt@zoznam.sk 

 

2. Typ zmluvy:  S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva na dodanie tovaru, ktorá bude 

obsahovať kvalitatívne, kvantitatívne a ostatné podmienky dodania predmetu obstarávania, cenu 

za dodanie predmetu obstarávania, termíny dodania, sankcie za porušenie zmluvných podmienok 

a pod. Návrh zmluvy bude predložený iba úspešnému uchádzačovi, ktorý bude za týmto účelom 

vyzvaný následne po vyhodnotení predložených ponúk. Zmluva bude uzavretá na 12 

kalendárnych mesiacov. Úspešný uchádzač je povinný zmluvu podpísať do 14 dní od jej 

doručenia. Dodávateľ bude plnenie zmluvy realizovať na základe písomných alebo telefonických 

objednávok.  Do zmluvy budú zahrnuté aj ďalšie podmienky uvedené v tejto výzve. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň  pri ZŠ,  Školská 3, Čierna and Tisou 

 

4. Opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah:  

Predmetom obstarávania je dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov pre Školskú 

jedáleň pri ZŠ, Školská 3 v Čiernej nad Tisou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad 

Tisou, za účelom prípravy obedov, desiat, prípadne olovrantov pre deti materskej školy a        

pre žiakov základných škôl. Jeho preprava do miesta dodania a vykládka. Prílohou č.1 týchto 

súťažných podkladov je tabuľka predmetu zákazky, ktorá obsahuje druhy a predpokladané 

množstvá nakupovaných potravín  v priebehu kalendárneho roka 2013/2014. Prílohu č.1 

žiadame vyplniť ako súčasť Vašej cenovej ponuky. 

 

5. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek: 
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 4.   

Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje. 
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6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
➢ kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci   

uchádzača na dodanie predmetu zákazky, 

➢ platné potvrdenie o vozidle spôsobilom na prepravu chleba, pečiva a pekárenských 

výrobkov, 

➢ čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky 

zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia, 

➢ uchádzač, ktorý nesplní podmienky účasti bude z výberového konania vylúčený. 

 

7. Lehoty a miesto na predkladanie ponúk: 

 miesto predkladania ponúk: Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 

Spôsob doručenia ponúk:  poštou alebo osobne, obálka bude označená heslom:   

 „Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky – súťaž – neotvárať“ 

 

 lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2013 do 12.00 hod. 

 

 

8. Spracovanie a predloženie ponuky: 
Cenová ponuka musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) jazyk ponuky slovenčina, 

b) cenová ponuka  je v mene EURO, 

c) cena z cenovej ponuky bude v nasledovnom zložení: 

- jednotková cena s DPH pre daný druh tovaru, 

- cena celkom s DPH pre daný druh tovaru, 

- cena celkom vrátane DPH za celkovú dodávku, 

d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku, 

e) ponuka musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa,  

- názov a sídlo uchádzača,  

    - heslo:  

 „Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky – súťaž – neotvárať“ 

 

9. Otváranie ponúk: 
- 27.05.2013 o 14.00 hod. – zborovňa ZŠ, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 

 

10. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk 

predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie obstarávania v termíne uvedeného vo výzve.              

Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre uvedené vo vyšších 

bodoch. 

 

11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky 

sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 

minimálne 14 dní odo dňa ich doručenia. Faktúry bude dodávateľ predkladať najneskôr do 5 dní 

od ukončenia mesiaca. 
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12. Kritériá hodnotenia ponúk: Kritériom je najnižšia výsledná cena s DPH pri splnení 

ostatných požiadaviek uvedených vo výzve. Výsledná cena je súčtom cien jednotlivých komodít  

podľa prílohy č.1.  

 

13. Ďalšie informácie: 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 

v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov 

plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle §42 zák. č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, resp. zrušiť vyhlásenú metódu verejného 

obstarávania, ak by sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo 

možné ich predvídať (§46 zák. č. 25/2006 Z.z.). 

• S úspešným dodávateľom obstarávateľ uzavrie rámcovú zmluvu na odber tovaru                   

od 1.9.2013. 

• Obstarávateľ vyžaduje, aby tovar bol dodaný do 24 hodín od prevzatia telefonickej alebo 

písomnej objednávky. Obvyklá dodávka tovaru jeden krát týždenne. 

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť rozsah obstarávania na základe mimoriadnych 

potrieb. Uvedená skutočnosť bude riešená formou objednávok za predpokladu, že 

hodnota týchto mimoriadnych nárokov nepresiahne sumu 150,- eur za nákup počas celého 

roka. V opačnom prípade bude táto skutočnosť riešená formou dodatkov k zmluve 

schválených obidvoma stranami. 

• Vykládkou tovaru sa rozumie dovoz a následná manipulácia tovaru k dverám skladu 

Školskej jedálne pri ZŠ v Čiernej nad Tisou. 

• V čiastkových cenách za jednotlivé komodity musia byť zohľadnené aj všetky ostatné 

náklady spojené s dodávkou tovaru do miesta určenia, ktoré dodávateľovi v spojení s 

dodávkou predmetu obstarávania vznikajú. Dodávateľ si nebude nárokovať ďalšie plnenia 

spojené s prepravou alebo manipuláciou tovaru do miesta dodávky. 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou, 09.05.2013                                                               Mgr.Silvia Bacskaiová 

                                                                                                                    Riaditeľ školy 
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Príloha č.1 

Cenová ponuka k výzve zo dňa 9.05.2013 

 

Predmet zákazky: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 

Uchádzač:   .......................................................................... 

Adresa, sídlo:   .......................................................................... 

Štatutárny zástupca:  .......................................................................... 

IČO:    ......................................................................... 

Vybavuje:   ......................................................................... 

    Tel.:................................Fax:.......................... 

 

P.č. Názov 

tovaru 

Jednotková 

hmotnosť 

Predpokladaný 

odber za rok 

Jednotková 

cena v € s 

DPH 

Cena 

celkom 

v € s 

DPH 

1. Chlieb svetlý           1000g 1540 kg   

2. Rožok 

obyčajný 

40g 5760 ks   

3. Vianočka – 35kg   

4. Sendvič/veka – 40kg   

5. Strúhanka – 140kg   

6. Droždie     7g 1300 ks   

   Spolu:   

 

 

 

 

Dátum:.....................................                                                          

                                                                                         .............................................................  

                                                                                         Meno, priezvisko a podpis 

               Zodpovednej osoby 

 

 

 

Množstvá objednaného tovaru vychádzajú zo skutočnosti v roku 2012. Reálna spotreba v roku 2013/2014 

môže mať od vyššie uvedených množstiev odlišnú konečnú hodnotu. 

 

 

 


