
 

 

Verejný obstarávateľ:      Základná škola 

                                         Clementisova 616/1  

                                         024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č.343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

Štatutárny zástupca :  Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy 

Kontaktná osoba :  Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie 

IČO :   37813005  

DIČ:   2021681063 

Telefón :       041 / 421 2837 

E-mail:     jedalenzsclem@gmail.com 

 

1. Názov zákazky: 

„ Dodávka mäsových výrobkov „ 

 

Hlavný slovník: CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

 

2. Opis predmetu zákazky:   

Predmetné výrobky musí úspešný uchádzač (dodávateľ ) podľa telefonickej objednávky v priebehu roka doručiť 

denne do skladových priestorov školskej jedálne do 7.00 hod. 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý sortiment zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. 

Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa  a mäsových výrobkov. Súčasťou 

predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru do skladových 

priestorov školskej jedálne. Uvedený sortiment tovarov môže byť primerane aktualizovaný podľa vývoja potrieb 

v množstve a druhov tovaru. Dodávky tovaru musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ doručiť denne do 7:00 hod. 

počas pracovného týždňa na základe telefonickej objednávky uskutočnenej deň vopred. Predmet zákazky musí 

byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým 

normám. Dodávaný tovar je potrebné prepravovať v hygienicky vyhovujúcich obaloch alebo obaloch obvyklých 

na prepravu uvedeného tovaru. 

 

Výzva na dodávku potravín podľa skupiny CPV: 

             

bravčové mäso CPV 15113000-3 

hovädzie mäso CPV 15111100-0 

bravčové výrobky CPV 15131400-9 

slanina CPV 15131220-3 

teľacie mäso CPV 15111200-1 

údené mäso CPV 15131200-7 

hydina CPV 15112100-7 

kuracia pečeň CPV 15112300-9 

 

Dodávané výrobky musia spĺňať tieto požiadavky: 

• musia mať certifikát kvality pre bezpečnosť potravín alebo udelenú Značku kvality SK na produkt pôvod 

výrobkov slovenský, 

• čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o 

schválení bitúnku a mäsových výrobkov, 

• musia byť čerstvé v schladenom stave ( nezmrazované ), 

• musia byť kuchynsky opracované ( bez blán, pridaného tuku ) 

• šunka min. podiel mäsa 80% 

• párky min. podiel mäsa 70% 

• obsah soli pri mäsových výrobkoch nižší ako 2,5g/100 g výrobku    

• dodávka výrobkov v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3 

 

3. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva : 

na dobu od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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4. Predpokladaná hodnota za celý predmet zákazky : 

25 000€ bez DPH 

 

5. Hlavné miesto poskytovania služieb: 

Školská jedáleň, Clementisova 1377/1 A, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky : 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej 

skladbe  ( doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk ) : 

✓ identifikačné údaje uchádzača  ( obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, 

meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie ), číslo bankového účtu, 

kontaktné telefónne číslo, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby, 

✓ doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky alebo potvrdenie príslušného orgánu , v ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – 

neoverená kópia, 

✓ uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 

ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená, 

✓ verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 

32 ods.1 písm.e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f),   

✓ návrh ceny v Eur bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH za jednotlivé položky podľa prílohy č.1. 

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

40% - cena za dodanie predmetu zákazky  

60% - splnenie kvalitatívnych požiadaviek 

 

8. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová zmluva na dodanie požadovaného predmetu zákazky. 

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou 

bezhotovostného platobného styku po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.      

 

9. Predkladanie ponúk: 

Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu : jedalenzsclem@gmail.com, alebo osobne, poštou do 

kancelárie vedúcej školskej jedálne. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie 

ponuky. T.z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému 

obstarávateľovi. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom 

a sídlom uchádzača a upozornenie POZOR NEOTVÁRAŤ – súťaž. 

 

10. Dátum zadania  a predkladania ponúk 

Výzva je zadaná dňa :             10.12.2020 na webovom sídle Základnej školy www.knmzsclementisova.svsbb.sk 

Ponuky treba predkladať do :  21.12.2020 do 8.00 hod. 

 

11. Doplňujúce informácie 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

• nebude predložená ani jedna ponuka, 

• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 

  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

 

 

Vypracovala: Čierňavová Jarmila – vedúca ZŠS 

 

 

 

  

V Kysuckom Novom Meste dňa 10.12.2020                                        Mgr. Igor Ševec – riaditeľ školy 

 



 

 

 

Príloha č.1 

 

Verejný obstarávateľ:      Základná škola 

                                         Clementisova 616/1  

                                         024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

 

Cenník dodávaných mäsových potravín: 

 

➢ Uvádza sa cena potravín za kg bez DPH,  sadzba DPH a  cena s DPH 

 
Mäso 

Bravčové karé b.k. 

Bravčové plece b.k. 

Bravčové stehno 

Údené mäso b.k. 

Hovädzia roštenka b.k. 

Hovädzia sviečkovica 

Hovädzie zadné b.k. 

Morčacie prsia b.k. 

Kuracie prsia 

Kurča 

Kuracie stehná s kosťou 

Kuracie stehná b.k. 

Teľacie stehno 
 
Mäsové výrobky 

Masť 

Šunka ( min. podiel mäsa 80% ) 

Šunková saláma 

Slanina oravská 

Slanina údená 

Párky ( min. podiel mäsa 70% ) 

Párky debrecínske 

Klobása šunková 

Klobása domáca 

Kuracia pečeň 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


