
 
Č.p.:121-2/2019 

Výzva na predkladanie ponúk 
Postup podľa § 117  Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,   Topoľčany 

Riaditeľ školy: Ing. Róbert Čaniga, PhD.  

IČO:  00398411  DIČ:  2021248658 

Sídlo: Tovarnícka 1632,  955 01  Topoľčany 

E-mail: zuzana.ducka@sosagro.sk     

Internetová adresa: www.sosagro.sk 

 

2. Názov zákazky  

Potraviny ostatné 

 

3. CPV kód 

15000000-8 

 

4. Opis predmetu zákazky 

Nákup potravín pre školskú jedáleň – Potraviny   

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. 

 

5. Množstvo,  alebo rozsah predmetu zákazky 

Množstvo podľa potrieb školskej jedálne, predpokladané množstvo na rok je uvedené 

v prílohe. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 

Školská jedáleň  pri Strednej  odbornej  škole agrotechnickej,  Tovarnícka 1632,   Topoľčany 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

9290,00 €  bez DPH.   

 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

Trvanie zmluvy:  od 1. 1. 2020  do  31.12.2020 

 

9. Financovanie zákazky 

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. 

 

10. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:   

10.1. Kópiu dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z OR alebo ŽR a pod., 

         kópia dokladu o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k  

         dispozícii). 

10.2. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve. 

 

 

 

http://www.sosagro.sk/
https://www.uvostat.sk/cpvkod/473
https://www.uvostat.sk/cpvkod/473


11. Cena 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení:  navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH, upozorní.     

 

12. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je možné doručiť na        

kontaktnú e-mailovú adresu verejného obstarávateľa,  alebo  môže byť doručená aj osobne na 

sekretariáte školy, alebo poštou na adresu obstarávateľskej organizácie, pričom  nerozhoduje 

pečiatka pošty – dátum odoslania. Ponuka, ktorá bude doručená osobne, alebo poštou bude v  

uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. 

Obal musí byť označený textom: „Ponuka  - Potraviny ostatné - Neotvárať“. Ponuka doručená 

po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti záujemcovi neotvorená. Ponuka doručená 

po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude vyhodnocovať.      

 

13. Lehota na predkladanie ponúk 

Do  25. 11. 2019 do 9,30 hod.  

 

14. Lehota viazanosti ponúk 

Do 31. 12. 2019 

 

15. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najlepší pomer ceny a kvality. 

 

16. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 25. 11. 2019 o 10,00 hod. v kancelárii 

riaditeľa školy. 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste 

v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

 

16. Ďalšie informácie 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná písomne na adresy uchádzačov. 

 

Prílohy: 1x Ponuka  

 

Topoľčany, 18. 11. 2019  

 

 

 

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

                                                                                 Ing. Róbert Čaniga, PhD 

                                                                                                riaditeľ  školy 


