
Mesto Rožňava 

 

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 : 55/2015/Ka 
 
Názov zákazky : Mlieko a mliečne výrobky  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    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: 
4.1  Predmetom  zákazky   je   dodanie   mlieka  a   mliečnych výrobkov (ďalej  len  tovar)  do   

       školských  jedálni   pri  materských  školách   podľa   rozpisu  a   požiadaviek    riaditeliek   

       školských jedálni. Tovar musí byť dodaný v nepoškodenom obale  zdravom  a  čerstvom  

       stave a nesmie byť dodaný v poslednej  tretine záručnej doby. Periodicita dodávok podľa  

       potreby, obvykle 3 x za týždeň. 

 

4.2  Predávajúci zabezpečuje  dopravu  dodávok  tovarov  vlastnými vozidlami. 

 

4.3  Dovezený   tovar   musí    vyhovovať   požiadavkám    vyplývajúce   z  platných  štátnych  

        noriem,  zdravotných,  hygienických a  iných všeobecne záväzných  právnych predpisov   
        pre materské  školy. 

  

4.4  Množstvo  a   druh  tovaru  sa   bude  upresňovať   smerom   nahor  alebo   nadol  podľa  

       skutočnej potreby jednotlivých školských jedálni.  

 

4.5  Verejný  obstarávateľ  nepripúšťa predložiť ponuku  len  na  niektorú položku  alebo časť  

       predmetu zákazky. Ponuka predložená len  na  položku  alebo  časť  predmetu  zákazky  

       bude vylúčená zo súťaže. 

 

4.6 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. 

 

4.7 Dodávateľ musí doviezť  tovar včas,  v  deň, hodinu, na  ktorý  bol  objednaný. Dodávateľ  
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musí  byť  schopný  operatívne  reagovať na aktuálne požiadavky  (napr. malé  množstvá    
tovaru)  riaditeliek   školských    jedální.  Plnenie  dodávky   tovaru   je   priebežná   podľa   
objednávok,  ktoré  nahlasujú  riaditeľky  zariadení školského stravovania  pri materských  
školách  telefonicky  alebo  e-mailom.  
 

4.8 Podrobný rozpis tovaru je uvedený v prílohe č.3 

     
     Slovník spoločného obstarávania CPV:  
      15510000-6 Mlieko a smotana 
      15550000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov   
      15530000-2 Maslo  
      
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

 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.   
 

8. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    

      a) dňa 24.11.2015 do 11.00 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  „Mlieko“. 

 
9. Predpokladaná lehota dodania tovaru: od 01.01.2016 do   31.12.2016 
    Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
     Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
 
10.  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.  
 
 11. 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 23 000,-  €  bez DHP  
 

12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      -  najnižšia cena vrátane DPH      
 
13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V   tejto   Výzve   sú   uvedené  všetky  podklady  na  predloženie cenovej ponuky. Ďalšie  
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
14. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu  z  predložených ponúk, ak           
      cenová   ponuka  nebude  vyhovovať  finančným  možnostiam  verejného  obstarávateľa, 
      alebo ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek  
      dôvodu  odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ   môže vyzvať  na  uzavretie 
      zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 
      Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom   a  uchádzačmi   bude  zabezpečovaná    
      písomne t.j. e - mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu e - mailovú  adresu  
      verejneobstaravanie@roznava.sk. Cez vedenú adresu bude prebiehať všetka      
korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a  uchádzačmi ( žiadosti  o  vysvetlenie, 
informácia o  vyhodnotení  ponúk,... ).    
      Verejný obstarávateľ  aj  uchádzač  odošle  na  e-mailovú  adresu  protistrany  potvrdenie 
      o doručení  každej  e - mailovej   korešpondencie  ( správy ). Potvrdenie  prostredníctvom  
      e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  preukázanie doručenia.       

 
 
 
 
V Rožňave dňa 13.11.2015 
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Príloha č.1 

 

 

 

 
Miesta 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  
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MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponuky 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Mlieko a mliečne výrobky  

Verejný obstarávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

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

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

Štatutárny zástupca uchádzača: .............................................................................................................. 

Zástupca uchádzača pre rokovanie veciach technických: ........................................................................ 

Bankové spojenie: ................................................  Číslo účtu: ............................................................... 

IČO: ......................................................                    IČ DPH: ..................................................................  

DIČ: ........................................................ 

Kontaktná osoba uchádzača: ................................................................................................................... 

Telefón: ........................................................................    Fax: ................................................................ 

E-mail: ........................................................................... 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

„Mlieko a mliečne výrobky“ 

P.č. Názov 
Cena v €  bez 

DPH 
DPH 

Cena v €  
 s DPH 

 
Cena celkom  

   

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

 Cena musí zahŕňať  náklady na  dopravu a ostatné režijné náklady.  

 Zaväzujeme sa garantovať uvedené ceny počas trvania zmluvy -  áno /  nie 

 Zaväzujeme sa garantovať tovar 1. akosti  - áno  /  nie 
 

 

 

 

 

V ………………………………. dňa .........................  ..………………………………………...……………  

   štatutárny zástupca  
(meno, podpis, pečiatka) 
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                                    Príloha č. 3 

 

Mlieko a mliečne výrobky 

 
 

Celkové množstvo predmetu obstarávania - ocenenie 

 

 

 
Uvedený druh  a množstvo tovaru nie je záväzný, riaditeľky školských jedálni si sortiment a množstvo  
ponúkaného tovaru  budú objednávať a upravovať podľa potreby .  
Požadujeme dodávať výlučne slovenské produkty. 
 
 
 

Názov obstarávanej komodity: Merná 
jednotka 

Množ- 
stvo 

Jednot- 
ková       

cena 
s DPH 

Celkom 
cena 

s DPH 

Mlieko 1,5 % polotučné trvanlivé l 9 540   

Maslo čerstvé obsahu tuku najmenej 
(82%) 125 g 

kg 1 460   

Maslo rastlinné Rama Classic 60 % tuku 
400 g 

kg 1 160   

Syr tavený  v krabičke  8 ks  sušina 34%  
tvs najmenej 45% 140 g 

ks 1 300   

Syr tehla 45 %  kg 300   

Smotana 33 % l 650   

Tvaroh hrudkový (vanička) 250 g kg 340   

Bryndza plnotučná 125 g kg 110   

Jogurt smotanový rôznou príchuťou 145 g 
Rajo, Zvolenský... 

ks 8 100   

Acidko ochutené 250 g ks 160   

Mliečny nápoj aktimel ochutený 100g 
obsah tuku najmenej 1,1 % hmot. 

ks 400   

Tvaroháčik 80 g ks 4 300   

Droždie čerstvé 42g (24 ks balenie) ks 1 500   

Kyslá smotana 14 %  250 ml ks 160   

Syr Niva  porciovaná 140g kg 15   

DPH 20 %  

Cena spolu s DPH  


