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Výzva na predkladanie ponúk 
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

(ďalej len ako „ZVO“) 
 

 

1. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Adresa organizácie: Komenského 44, 040 01 Košice 

IČO: 00161756 

DIČ: 2020762414 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu/IBAN: SK03 8180  0000 0070 0019 0782 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: http://www.spseke.sk/ 

Kontaktné miesto: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Schvarzbacher, MBA  

Telefón: +421 55 7968155 

e-mail: schvarzbacher@spseke.sk 
 

Názov zákazky: Hlbokozmrazené potraviny 

Druh zákazky:  Potraviny 

 

Hlavné miesto dodania: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice 

NUTS kód: SK042 

CPV – spoločný slovník obstarávania :   

15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky 

 

NUTS kód: SK042 
 

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: rámcová zmluva na 1 rok. 

 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka hlbokozmrazených potravín podľa špecifikácie požadovaného 

tovaru uvedeného v Prílohe č.2, z dôvodu zabezpečenia prevádzky školskej jedálne a podnikateľskej 

činnosti školy v oblasti poskytovania reštauračných služieb. 

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že ak sa v opise 

predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru nachádzajú technické požiadavky, určujúce 

výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke 

predložiť aj ekvivalentný tovar, pri dodržaní technických požiadaviek verejného obstarávateľa, ktorý 

bude slúžiť rovnakému účelu. 

Uchádzač pri predložení ekvivalentného tovaru na to v ponuke upozorní a uvedie špecifikáciu 

tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom. 
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Predpokladaná hodnota zákazky:    18 309,90 EUR bez DPH 

 

Financovanie predmetu zákazky: z vlastného rozpočtu 

 

3. PODMIENKY ÚČASTI 

Uchádzač predloží: 

• vyplnený „Návrh na plnenie súťažných kritérií“ – Príloha č.1, 

• vyplnenú „Špecifikáciu požadovaného tovaru“ – Príloha č.2, 

• vyplnený návrh Rámcovej kúpnej zmluvy – Príloha č.3. 

Pri vypracovaní návrhov na plnenie kritérií bude uchádzač vychádzať zo samotnej Výzvy a z Prílohy 

č. 2 tejto Výzvy. 
 

4. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 17.06.2021 

Čas:  10:00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku v lehote na predkladanie ponúk, uvedenej v bode IV. 

tejto Výzvy jedným z troch nasledujúcich spôsobov: 

• písomne poštou na hore uvedenú adresu, 

 Ponuka, predložená písomne prostredníctvom pošty, musí byť vložená do samostatnej 

 nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému 

 otvoreniu a označená  nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk, 

 názov a adresa uchádzača, 

 označenie: „Zákazka podľa zákona 343/2015 Z. z. – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom zákazky: „Hlbokozmrazené potraviny“ 

• osobne na hore uvedenú adresu. 

 Ponuka, predložená písomne prostredníctvom osobného doručenia, musí byť vložená  do 

samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti 

 neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk, 

 názov a adresa uchádzača, 

 označenie: „Zákazka podľa zákona 343/2015 Z. z. – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom zákazky: „Hlbokozmrazené potraviny“ 

• elektronicky na e-mailovú adresu: schvarzbacher@spseke.sk (vo formáte, ktorý zabezpečí, 

aby nebolo možno meniť obsah ponuky napr. .pdf) 

Ponuka doručená písomne alebo osobne musí byť doručená na adresu SPŠ elektrotechnická, 

Komenského 44, 040 01 Košice. Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
 

5. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

• najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH  
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6. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

a) Otváranie ponúk: 17.06.2021 o 14:00 hod. 

b) Lehota viazanosti ponúk: 01.09.2021 (víťazný uchádzač po dobu trvania zmluvy do 

01.09.2022) 

Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred uzatvorením 

zmluvného vzťahu:  

a) Doklad o oprávnení poskytovať služby v rámci predmetu zákazky (u právnických osôb napr. 

výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 

fotokópia); 

b) Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f) 

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia, 

ktoré im bude odoslané na mailovú adresu. 

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia, 

ktoré im bude odoslané na mailovú adresu. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová kúpna zmluva na 1 rok od 01.09.2021.  

 

Podmienky zmluvy: rozvoz v pracovných dňoch do 06:15 hod. na základe objednávky deň 

vopred do 14:15 hod. V prípade potreby pre zabezpečenie podnikateľskej činnosti dodanie tovaru 

aj v sobotu do 12:00 hod. Verejný obstarávateľ požaduje dodať presné objednané množstvo z 

požadovaného tovaru. 

 

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvného vzťahu, 

verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším uchádzačom v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

Dátum vyhotovenia Výzvy: 09.06.2021 

Výzvu vypracoval: Ing. Milan Schvarzbacher, MBA  ...................................... 

 

Schválil: Ing. Štefan Krištín  .......................................................... 

 

Prílohy: 

Príloha 1: Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Príloha 2: Špecifikácia požadovanej stavebnej práce 

Príloha 3: Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy 
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