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Výzva na predloženie ponuky 
 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

  
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
 

Názov:    Gymnázium Milana Rúfusa 
IČO:    00160881 
Sídlo:    Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Kontaktná osoba:   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
Telefón/Fax:   045/672 56 30 
Elektronická pošta:  sekretariat@gymzh.sk 
Internetová adresa:  http://www.gymzh.sk 
 

2. Identifikácia objednávate ľa: 
 

Názov:    Školská jedáleň Ul. J. Kollára č.2, ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa 
IČO:    00160881 
Sídlo:    Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Kontaktná osoba:   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
Telefón/Fax:   045/673 40 34 
Elektronická pošta:  maria.pavlova@gymzh.sk 
 

3. Názov predmetu zákazky: 
 

Mrazená hydina a mrazené ryby 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa pre zabezpečenie dodávky mrazenej hydiny a mrazených rýb. 
Vzhľadom na potrebu výberu najvýhodnejšej ponuky obstarávateľ požaduje od potencionálneho dodávateľa 
ocenenie dodávky predpokladaného sortimentu v množstvách, ktoré boli prepočítané podľa priemernej 
spotreby v jednom mesiaci. Skutočná spotreba sa v danom mesiaci môže meniť smerom nadol i nahor. 
                                                       
Požadovaný sortiment: predpokladaná dodávka na 1 kalendárny mesiac prepočítaná podľa priemernej 
spotreby v roku 2013: 

Mrazená hydina   282 kg                                 
o mrazené kuracie prsia gastro balenie solené        63 kg 
o mrazené kura kráľovské  sáčkové balenie            12 kg 
o mrazené kuracie prsia porciované Slovensko       20 kg 
o mrazené kuracie rezne kráľovské balenie gastro  30 kg 
o mrazené kuracie stehná                                         80 kg 
o mrazené morčacie prsia                                       30 kg   
o mrazené kačacie prsia bez kosti s kožou               35 kg 
o mrazené kura bez drobkov                                    12 kg 

Mrazené ryby  169 kg 
o mrazené rybie filé Pangásius 100 %                     80 kg  
o mrazené rybie filé Pangásiu gastro balenie          12 kg 
o mrazené rybie filé Hoki                                       12 kg 
o mrazený losos filety s kožou                                35 kg   
o mrazené rybie filé porciované                              30 kg    
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5. Spolo čný slovník verejného obstarávania:  
15896000-5 Hlbokozmrazené výrobky, hydina 
15220000-6 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso 

 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
 
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Milana Rúfusa Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom. 
 
7. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky:  

 
Predpokladaná hodnota zákazky je 17 000,00 EUR bez DPH (t.j. 20 400,00 EUR) za celé obdobie trvania 
zmluvy. Priemerný mesa čný odber pod ľa vyššie stanoveného množstva sa predpokladá vo výš ke 
1 700,00 EUR bez DPH. 

 
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
 
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. 
 
9. Možnos ť predloženia variantných riešení: 
 
Nie je možné predkladanie variantných riešení. 

 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: 
 
Predpokladaná lehota trvania zmluvy na dodávku predmetu zákazky bude uzavretá na dobu určitú od 1. 
októbra 2013 do 30. septembra 2014 (t.j. 12 mesiacov). Dodanie zákazky sa uskutoční priebežne počas 
celého obdobia trvania zmluvy podľa aktuálnej mesačnej potreby školskej jedálne. 

 
11. Hlavné podmienky dodania, financovania a platob né podmienky: 
 
Obstarávateľ nepredpokladá nakupovanie tovaru od zmluvného partnera počas trvania zmluvy na 
predzásobenie vzhľadom na skutočnosť, že nedisponuje chladiarenskými zariadeniami potrebnými na 
uskladnenie mrazenej hydiny a rýb. Z toho dôvodu je potrebná dodávka tovaru v dohodnutý deň vždy v čase 
od 6,00 do  7,00 hod. 
        
Množstvo objednanej mrazenej hydiny a rýb sa môže v jednotlivých mesiacoch meniť smerom nahor i nadol. 
 
Dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úhradou faktúr 
spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve. 
 
12. Podmienky ú časti uchádza čov: 
 
Súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predloží potvrdenie o oprávnení dodať tovar. 
 
13. Obsah ponuky:  
 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
a) Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených  

v ponuke. 
b) Aktuálny výpis z obchodného registra. 
c) Výpis zo záznamu podnikateľov – Doklad o oprávnení podnikať. 
d) Cenová ponuka 
e) Návrh zmluvy 2 x 

 
14. Jazyk ponuky: 
 
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku. 
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15. Obhliadka miesta zákazky: 
 
Uchádzačom sa odporúča vykonať prehliadku miesta dodávky tovaru individuálne podľa presnej adresy 
skladových priestorov obstarávateľa.  
 
16. Spôsob stanovenia ceny: 
 
Cena predmetu obstarávania musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a bude určená  v súlade s týmto článkom súťažných podkladoch. 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej 
hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
Oceňované jednotlivé druhy tovarov ,,mrazenej hydiny a mrazených rýb“ musia mať v cenovej ponuke 
stanovenú jednotkovú cenu za 1 kg bez DPH aj s DPH. 
Cena uvedená v cenovej ponuke je rozhodujúca pre hodnotenie ponúk podľa jediného kritéria ,,najnižšia 
cena, bude celkovou cenou za predpokladanú potrebu tovaru za jeden kalendárny mesiac podľa súpisu 
tovarov uvedeného v bode 4. 

 
 
17. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
- Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH  na 

kompletný predmet zákazky. 
- Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR 

vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka. 
 
Uchádzačom určená zmluvná cena je maximálna. Cena musí zohľadňovať všetky náklady, vrátane 
nákladov za dopravu a s ňou súvisiace služby v rozsahu určenom týmito súťažnými podkladmi. 

 
Počas trvania zmluvy je možné zmeniť cenu len písomnou dohodou formou číslovaných dodatkov k zmluve, 
ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami. K dohode o zmene ceny môže dôjsť len na základe 
dodávateľom preukázaných zmien v oprávnených firemných nákladoch vrátane súvisiacich služieb. Jedná 
sa najmä o zmeny colných a materiálových predpisov, preukázateľnej zmeny ceny materiálových vstupov, 
iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie ceny. Dôvod zmeny ceny musí byť preukázateľný. Každá 
dohodnutá zmena ceny musí zohľadňovať primeranosť ceny za rovnaký tovar na trhu. 
 
Dodatok k zmluve pri zmene ceny obstarávateľ nepovažuje v prípade poskytnutia akciových zliav zo strany 
dodávateľa, tiež v prípade ak ponúknutá cena za jednotlivý druh tovaru je dočasná, prípade aj trvale znížená 
ako je zmluvná cena. 
 
18. Predloženie ponúk: 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného 
mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania. Uchádzač predkladá ponuku osobne alebo poštovou 
zásielkou na adresu Gymnázium Milana Rúfusa Ul. J.Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom s označením 

  
,,VEREJNÁ SÚŤAŽ – PONUKA – NEOTVÁRAŤ,,  a heslo súťaže ,,Mrazená hydina a ryby“. 
 
Vonkajší obal musí obsahovať nasledujúce údaje: 

- adresa obstarávateľa 
- adresa uchádzača 
- označenie a heslo 
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V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín 
doručenia obstarávateľovi. Pri osobnom doručení je možné využiť pracovný čas obstarávateľa 
v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod. 
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu Gymnázia Milana Rúfusa Ul.J. Kollára 2, 965 01 
Žiar nad Hronom uchádzačovi sa vydá potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta 
prevzatia ponuky. 
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 25. 9. 2013 o 13,30 hod.   
 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 

 
19. Doplňujúce informácie: 
 

Otváranie obálok  s ponukami sa uskutoční dňa 25. 9. 2013 o 14,00 hod. na adrese obstarávateľa. 
Na otváranie obálok s ponukami sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači, teda tí, ktorí si vyžiadali 
súťažné podklady a ktorým sa súťažné podklady poskytli. Na otváraní obálok s ponukami môže byť 
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastúpenie. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti, poverený 
zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie. 
 
Náklady na ponuku: 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku u obstarávateľa. 
Ponuky doručené na adresu obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia 
lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.  Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži. 
 
Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným 
uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom. 
 
Lehota viazanosti ponúk uplynie d ňa 30. 10. 2013. 

 
20. Vyhradenie práva: 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo, 
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.  

         
 
V Žiari nad Hronom dňa 18. 09. 2013 
 

 
 

 
         Ing. Dana Paálová 
           riaditeľka školy 
 
 
 
 
 


