
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01/2013/Ka 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov) na 

dodanie tovaru  s názvom 
„Dodávka  zeleniny a  ovocia “. 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                 00328 758 
    Telefón:   058/7773 281 
    Mob.:    0918792949 
    Fax:                  058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Mária Kardošová 
    e-mail:    maria.kardosova@roznava.sk  

2. Typ zmluvy:  
    Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Školské jedálne pri materských školách v Rožňave 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
    Verejný  obstarávateľ  má  záujem  o dodanie  zeleniny a  ovocia  pre  školské jedálne  pri  materských      
    školách  podľa prílohy č.1, 2.    
  
    Slovník spoločného obstarávania: 
    CPV: 03212100-1;03220000-9;03221400-0;03222110-7;03222300-6 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
    Osobné postavenie:  
   a/Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom podnikania  oprávňujúci dodávať  tovar    
      podľa predmetu obstarávania zákazky - výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra.  
     Tento doklad  môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie  vydaného   podľa  ust. §  
     133 zák. NR    SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).    
    b/ Doklad o  technickej  spôsobilosti  uchádzača dopravovať tovar na miesta určenia. 
    c/  Uchádzač predloží čestné vyhlásenie ,  že  súhlasí  s  podmienkami  určenými  verejným  obstarávateľom, 
    d) Uchádzač predloží vyhlásenie  o pravdivosti  a  úplnosti  všetkých  dokladov  predložených  v  cenovej      
        ponuke, 
    e) Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti   
        nemu   zastavené   konkurzné  konanie   pre  nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok   
        majetku. 
 
 8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
    Od podpísania zmluvy 12 mesiacov  

9. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.   

10. Poskytnutie súťažných podkladov: 
      V  tejto  výzve  sú  uvedené  všetky  podklady  na  predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa  
      preto neposkytujú. 
 
 



 
 
11. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    
      a) dňa 13. 02. 2013 do 10.00 h. 
      b) doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v prípade osobného  doručenia uchádzači   
          odovzdajú ponuku do  podateľne Mestského  úradu v Rožňave. V prípade, že uchádzač predloží ponuku   
          prostredníctvom poštovej zásielky,  rozhodujúci je  termín  doručenia  ponuky verejnému obstarávateľovi,  
      c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený, 
      d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
• adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
• označenie – heslo súťaže  „zelenina, ovocie“. 

      
      Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
      Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.   
 
12.  Obsah cenovej  ponuky: 
•   Identifikačné údaje uchádzača 
• Návrh  na  plnenie  kritéria  (Príloha č. 2,3) 
• Doklady a dokumenty podľa bodu č. 7 
• Kontakt  na  zodpovedného  zástupcu:  meno, priezvisko,  číslo telefónu,  číslo faxu,  e-mail 
Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto Výzve, musia byť zviazané do 
jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať  kompletný zoznam všetkých predkladaných 
dokladov, podpísaný štatutárom.  
 
13. Podmienky financovania: 
      Verejný    obstarávateľ    neposkytne   žiaden   preddavok.   Predmet   zákazky   bude   financovaný   formou   
      bezhotovostného  platobného  styku  v  lehote   splatnosti  faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.    
      Predpokladaná hodnota: 9 000,00 Eur bez DPH. 
 
14. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH  

15. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.06.2013. 

16. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, ak cenová ponuka   
      nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného  obstarávateľa.  
       
 

V Rožňave dňa 05.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 1 

1. Predmet zákazky : Dodávka  zeleniny a  ovocia 
 
Dodávka  zeleniny a  ovocia  (ďalej len tovar) do školských jedálni pri materských školách. Tovar sa dodáva   
čerstvý podľa požiadaviek riaditeliek školských jedálni. Dovezený tovar musí  vyhovovať hygienickým normám  
pre materské školy. Množstvo a druh tovaru sa bude upresňovať smerom nahor alebo nadol podľa skutočnej 
potreby jednotlivých školských jedálni.  
 
2. Názov školských zariaden - dodacie miesta: 
 
1. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. kyjevská č.14, Rožňava 
2. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Ernesta Rótha č.4, Rožňava 
3. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Štítnická č. 2, Rožňava 
4. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Vajanského č. 6, Rožňava 
5. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. pionierov č. 1, Rožňava 
 
 
3. Ceny sa zadávajú za jednu mernú jednotku vrátane DPH a vrátane prepravy do určených dodacích miest;  
- tovar môže byť aj vo väčšom balení, ako je stanovená merná jednotka, cena sa prepočíta a zadáva vždy za  
  1 MJ. 
 
Časť: PLATOBNÉ PODMIENKY: 
-splatnosť faktúr min. 30 dní;  
-zasielanie faktúr a dodacieho listu spolu s dodaným tovarom  

Časť: DODACIE PODMIENKY:  

-periodicita objednávok: minimálne 3 x za týždeň alebo podľa požiadaviek riad. ŠJ;  
-termín dodania od objednania: do 24 hod.; 
-tovar je nutné doviesť na odberné miesta do 7 hod. ráno;  
-tovar musí byť dodaný nepoškodený, v nepoškodenom obale, v zdravom a čerstvom stave;  
-dodanie tovaru na vopred dohodnuté miesto;  
 
Časť: OBDOBIE NÁKUPU:  
-12 mesiacov 
 
Časť: REALIZÁCIE OBJEDNÁVOK 
-podľa potreby;   

Časť: OSTATNÉ PODMIENKY 
-tovar nesmie byť dodaný v poslednej tretine svojej záručnej doby.  
-žiadame garanciu cien počas trvania zmluvy;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Príloha č. 2 

 
Položkovitý rozpis tovaru 
 
Zelenina, ovocie – netropické, tropické  

 
 

 

 

 

Názov obstarávanej 
komodity: 

Merná 
jednotk

a 

Množstvo 
Jedn. 

   cena 
   bez           
  DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom  
s DPH 

Zemiaky kg 
12 100    

Mrkva kg 
1620    

Cibuľa kg 
1480    

Cesnak kg 
70    

Cvikla kg 
590    

Kaleráb kg 
535    

Petržlen kg 
370    

Zeler 
kg 320    

Kapusta hl. 
kg 1 040    

Kapusta kelová 
kg 300    

Kapusta kyslá 
kg 620    

Jablká 
kg 1 940    

Citróny 
kg 1 240    

Pomaranče 
kg 1 450    

Mandarínky 
kg 965    

Banány 
kg 1 880    

Paradajky 
kg 100    

Uhorky šalátové 
kg 150    

Paprika zelená 
kg 80    

Čínska kapusta 
kg 150    

Spolu: 
  



 

Príloha č.3 

 

 

 

Cenová ponuka  
 
 

Názov zákazky : „Dodávka  zeleniny a  ovocia “ 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 
 
Dátum : ..................................... 
 
 
 
 
 
 

Názov predmetu 
zákazky 

Cena 

bez DPH 

v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v 

EUR 

Platca DPH 
áno/nie 

Dodávka  zeleniny a  
ovocia  
 

    

 
Cena celkom 

    


