
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade s § 9 ods.9  zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  na  dodanie  tovaru 
 
Číslo : 05/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Konzumné vajcia  
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
    Názov:    Mesto Rožňava 
    Sídlo:     Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                00328 758 
    Kontaktná osoba:     Mária Kardošová 
    e-mail:                      maria.kardosova@roznava.sk 
    Telefón:                    058/7773 256 
 
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: 

Predmetom   zákazky  je   nákup čerstvých slepačích vajec veľkosti „M“ ,  v kvalite   podľa  
platných   noriem  pre   potreby  školských  jedálni  pri  MŠ v  zriaďovateľskej pôsobnosti   
mesta Rožňava  v priemere   16 500 ks.  Dodávateľ   je   pri     dodávke   zaviazaný 
dodržiavať   hygienické  zásady  a predpisy  na   prepravu   skladovanie  a  manipuláciu s  
predmetom   zákazky, na tovare musí byť vyznačený dátum spotreby tovaru.  Dodávky  
sa  budú   realizovať  podľa  priloženého  zoznamu   podľa požiadaviek jednotlivých  
školských  jedální  formou   čiastkových    objednávok. 
Dodávateľ musí doviezť tovar včas, v deň, hodinu, na ktorý bol objednaný. Dodávateľ 
musí byť schopný operatívne reagovať na aktuálne požiadavky (napr. malé množstvá 
tovaru) vedúcich školských jedální. Plnenie dodávky tovaru je priebežná podľa 
objednávok, ktoré nahlasujú riaditeľky zariadení školského stravovania pri materských 
školách telefonicky alebo e-mailom. Rozvoz tovaru nesmie byť v čase podávania obeda 
od 11.15 h do 12.15 h.   

 
  
    Slovník spolo čného obstarávania:  
     03142500 -  vajcia 
      
5. Možnos ť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky ú časti uchádza čov: 
• Úspešný uchádzač predloží : 
• kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom podnikania  oprávňujúci dodávať    

tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať práce 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) . 



• 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. 

• prehlásenie    uchádzača ,   že   nemá    dlhy   voči    mestu    alebo   ním   zriadeným    
mestským organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení 
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) 
Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným prehlásením.   
 
 

• Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať 
výhradne prostredníctvom elektronickej pošty.  

• Ponuku je potrebné zasla ť výlu čne na e-mailovú adresu 
maria.kardosova@roznava.sk   do 18.02.2014 do 15.00 hod..  Ponuky zaslané po 
uvedenom termíne a na inú e-mailovú adresu nebudú brané do úvahy a nebudú 
vyhodnocované.  

• Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľku, ktorá tvorí prílohu č. 2  tejto výzvy.  
 
8.   Lehota na dodanie predmetu zákazky: od 01.04.2014 do   31.08.2015 
 
      Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
      Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
 
 9. 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    verejnému   obstarávateľovi.  Faktúry    
      budú   vystavené    osobitne  pre   jednotlivé   miesta   dodania. Súčasťou   faktúry   bude  
      dodací list  s potvrdením  o  dodaní  a  prevzatí  tovaru.   
 
      Predpokladaná  hodnota zákazky je 1 600  €  bez DHP  
 
10. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      -  najnižšia cena vrátane DPH  
   
11. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  
      V   tejto   Výzve   sú   uvedené  všetky  podklady  na  predloženie cenovej ponuky. Ďalšie  
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
12. Ďalšie podmienky: 
      Verejný    obstarávateľ     neposkytne    žiaden    preddavok.    Predmet    zákazky   bude     
      Financovaný  formou   bezhotovostného   platobného   styku   v  lehote   splatnosti faktúr,  
      30   kalendárnych  dní   odo   dňa   jej    doručenia   verejnému   obstarávateľovi.  Faktúry    
      budú  vystavené   osobitne  pre   jednotlivé   miesta    dodania.  Súčasťou   faktúry   bude  
      dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.   
      Ak  úspešný  uchádzač  z  akéhokoľvek   dôvodu   odstúpi   od   podpisu  zmluvy, verejný   
      obstarávateľ   môže  vyzvať  na  uzavretie  zmluvy  ďalšieho  uchádzača  v  poradí. 
 
 
 
V Rožňave dňa 10.02.2014 
 
Dátum uverejnenia výzvy:  
Dňa  11.02.2014 



Príloha č.1 
 

 
 
 

 
 
Miesto dodania – adresa a kontakt na školské jedálne 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov zariadenia    Riaditeľka 
jedálne 
 

Tel. číslo E -mail 

 Školská jedáleň pri materskej škole  
 Ul. Stítnická2 ,Rožňava 

Mária Takáčová            058/7343126 sj.stitnicka@roznava.sk  

 Školská jedáleň pri materskej škole  
Ul. Vajanského 6, Rožňava 

Emília Šmírová 058/7341225 sj.vajanskeho@roznava.sk  

 Školská jedáleň pri materskej škole  
Ul. E. Rótha 4, Rožňava  

Iveta Dorčáková 058/7344774 sj.erotha@roznava.sk  

 Školská jedáleň pri materskej škole  
 Ul. Kyjevská 14, Rožňava 

Zuzana   
Richnavská 

058/7341893 sj.kyjevska@roznava.sk  



 
 

Príloha č. 2 
 
 
 
 
 

Cenová ponuka 
 
 
Druh tovaru, celkové množstvo predmetu obstarávania - ocenenie 
 
 

*Uvedené množstvo tovaru nie je záväzný, riaditeľky školských jedálni si množstvo  ponúkaného tovaru  budú 

objednávať a upravovať podľa potreby. 
 

Som platcom DPH – áno  nie 

Zaväzujeme sa garantovať uvedené ceny počas trvania zmluvy -  áno  nie 

Zaväzujeme sa garantovať tovar 1. akosti  - áno   nie 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 
 

 

Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 

 

 

Tel. číslo: ................................................................... 

 

 

e-mail : ..................................................................... 

 

 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ................................................. 
                meno, priezvisko 
                 
 
 
 
 
Dátum : ..................................... 

 
Názov obstarávanej komodity: 

M. 
j. 

Predpo-
kladané 
množstvo 

Cena 
v Eur 
za ks 

    bez 
    DPH 

Cena  
v Eur 
za ks  
s DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo 
bez DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo 
s DPH 

Konzumné vajcia voľné M   
 

ks 
 

* 
16 500 

 

    

 
Cena celkom: 
 

  


