
Výzva na predkladanie ponúk č. 1/2021 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Stredná odborná škola dopravná 

Adresa:    Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

IČO:    00651117 

DIČ:    2020639104 

Zastúpený:   Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba:  Mgr. Mária Hubočanová, vedúci pracovník hospodárskeho 

úseku 

Telefón:    +421 905 586 370 

Elektronická pošta:   maria.hubocanova@sosdza.sk 

 

 

2. Druh zákazky 

Tovar / Služba 

 

3. Názov zákazky: 

Nákup slepačích vajec. 
 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky slepačích vajec na základe čiastkových 

objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že 

všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle 

všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok 

výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o 

potravinách a potravinového kódexu, zákone o ochrane spotrebiteľa.  

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Stredná odborná škola dopravná – školská jedáleň, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

03142500 – 3 Vajcia 

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 584,00 EUR bez DPH. 

 

9. Trvanie zmluvy: 

Rámcová dohoda o dodávke tovaru bude uzatvorená na 12 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti objednávky alebo do vyčerpania finančného  limitu  EUR s DPH v závislosti od 

toho ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

mailto:maria.hubocanova@sosdza.sk


11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

1.) Vyplnenie Prílohy číslo 1 a 2. 

2.) Rozhodnutie o schválení prevádzkarne, vydané Štátnou veterinárnou správou., 

a.)oznámenie Štátnej veterinárnej správy a potravinovej správy na preukázanie pridelenia 

schvaľovacieho čísla na prevádzku., 

b.) potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho 

pôvodu a jej činnosti - vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Požadované 

doklady preukážu spôsobilosť a oprávnenie uchádzača na dodávku tovaru podľa požiadaviek 

Potravinového kódexu SR a noriem EHK.(Požadované tlačivá budú priložené v kópiách, po 

uzatvorení Rámcovej dohody predloží dodávateľ originály k nahliadnutiu). 

3.) Záujemca bude oceňovať jednotkovú cenu predmetu zákazky v EUR s DPH. 

4.) Celková cena bude navrhnutá v EUR s DPH za celý predmet obstarávania a bude 

zohľadňovať náklady na dopravu na miesto dodania, vyloženie príp. naloženie tovaru. 

5.) Tovar musí byť I. akostnej triedy, uprednostňujeme krajinu pôvodu SK . 

6.) Výsledkom VO bude objednávka na dodanie tovaru. 

12. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: 

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 16.04.2021  

Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť e - mailom na kontaktnú 

adresu uvedenú v bode 1. SOŠD, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, sekretariát riaditeľa, alebo 

e-mail: maria.hubocanova@sosdza.sk , najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. 

Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme, prípadne ako 

podpísaný scan na e- mail).  
 

12.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného 

nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený 

proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi. 
 

Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie: 

Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa  

Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)  

Označenie „súťaž – neotvárať“  

Označenie názvom zákazky: Nákup slepačích vajec. 
 

13. Vyhodnotenie ponúk na základe: 

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky uvedený v prílohe č.1. 

 

14. Ďalšie informácie: 

Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria ( najnižšia cena) a to 

spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej 

ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na 

prvom mieste, (ponúkne najnižšiu cenu za požadovanú kvalitu a množstvo). Nedodržanie 

podmienok účasti bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie  súťažných 

podmienok a objednávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača, ktorý splnil podmienky 

a kritéria objednávateľa, prípadne zrušiť celú súťaž, pokiaľ nadobudne podozrenie nekalých 

praktík uchádzača. 
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15. Prílohy k výzve: 

 

Príloha č. 1 - Ponuka  

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača   

 

Výsledkom bude:  Objednávka na dodanie tovaru a služieb 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

Dátum: 07.04.2021 

 

Meno, priezvisko zodpovednej osoby 

za proces verejného obstarávania : Mgr. Mária Hubočanová, vedúci pracovník hospodárskeho 

úseku 

 

Meno, priezvisko zodpovedného riadiaceho pracovníka: Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, 

riaditeľka školy 

 

 

 


