
Výzva na predkladanie ponúk  

__________________________________________________________ 

 
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  

niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov podľa  §9 ods.9  na  dodanie  tovaru 

 

Číslo : 51/2015/Ka 

 

Názov zákazky : Zemiaky konzumné  

 

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: 

    Predmetom   zákazky  je   nákup  zemiakov   v kvalite podľa  platných   noriem  pre   

potreby  školských  jedálni  pri  MŠ v  zriaďovateľskej pôsobnosti   mesta  Rožňava  

v priemere   pre  700  stravníkov.  Dodávateľ   je   pri   dodávke   zaviazaný 

dodržiavať   hygienické  zásady  a predpisy  na   prepravu  skladovanie  a  manipuláciu 

s  predmetom   zákazky.  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) riaditeliek 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 hod. do 12.15 hod.   

 

  

    Slovník spoločného obstarávania: 

    03212100-1 zemiaky 

 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

     7.1 Osobné postavenie: 

    Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia  podmienok    

    účasti: 

    a)  Uchádzač predloží doklad  o  oprávnení  poskytovať  službu, podľa  opisu predmetu     

         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 - fotokópie). 

    b)  uchádzač  predloží  Čestné  vyhlásenie,  že  naňho  nebol  vyhlásený  konkurz,  nie  
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         je   v   likvidácii,  ani   nebolo   proti   nemu   zastavené   konkurzné   konanie  pre  

         nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku. 

    c)   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. Obsah cenovej ponuky: 

 Identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo   

telefónu, číslo faxu,  

 Návrh na plnenie kritéria bod č. 16 (Príloha č. 3) 

 Doklady a dokumenty podľa  Výzvy bodu č. 7  

 Doklady a dokumenty podľa Prílohy č. 1 bodu č.4 

 

9. Splnenie podmienok účasti : 

    Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia  požadovaných    

    dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 

 

10. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

     Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Mesto Rožňava – Školské   zariadenia    

     pri MŠ v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Rožňava. Trvanie zmluvy alebo lehota na  

     skončenie  dodávky:  od  účinnosti  zmluvy do  31. augusta  2016. Realizácia dodávok  

     bude   podľa   vzniknutých  požiadaviek   jednotlivých   ŠJ MŠ, potreby objednávateľa,  

     formou čiastkových objednávok. 

 
11. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    

      a) dňa 18.11.2015 do 11.00 hod. 

      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  „Zemiaky konzumné“. 

      Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

      Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  

 

 13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 

      V tejto výzve  sú  uvedené  všetky  podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    

      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

 

 14. 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: 3 000,00 Eur bez DPH. 

 

15. Požadované obchodné podmienky: 

Cenová  ponuka  je  platná  počas  celej  platnosti zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky 

náklady uchádzača vrátane balenia, manipulácie a dopravy do miesta dodania tovaru. 



Predávajúci je na vyžiadanie povinný predložiť kupujúcemu podrobnú kalkuláciu 

tvorby ceny, v ktorej vyjadrí, akým percentom sa podieľa na konečnej cene surovina, 

mzdové náklady, povinné odvody, náklady na energie, vecné náklady a ostatné 

náklady na dodanie tovaru vrátane primeraného zisku. Prechodné resp. sezónne 

zníženie cien tovaru môže predávajúci vykonať bez prerokovania kupujúcim 

a môžu byť priamo fakturované v sezóne nižších cien. Prípadné zvýšenie 

ceny komodít je potrebné vopred prerokovať s obstarávateľom a toto 

podrobne zdôvodniť napr. zmenou legislatívy odvodového zaťaženia a pod.. 

Dodávaný tovar bude predávajúci prepravovať a dodávať v hygienicky nezávadných 

obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu predmetného tovaru. Kvalita tovaru 

sa požaduje v I. akostnej triede, balené v neporušených obaloch bez pachov a plesní 

s dostatočnou minimálnou trvanlivosťou potravín. V prípade, že pri preberaní 

predmetu zákazky sa zistí vada dodávaného tovaru, záruky, množstva prípadne 

kvality, uplatnenie reklamácie sa vykoná priamo pri preberaní tovaru podľa platných 

zákonov. Na všetok tovar sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby ich 

minimálnej trvanlivosti. Zárukou na akosť sa rozumie záväzok predávajúceho, že 

dodaný tovar bude spôsobilý na použitie po dobu záruky a minimálnej trvanlivosti, 

zachová si potrebné vlastnosti za podmienok obvyklého  skladovania. 

 

 

16. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH . 

17. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.08.2016 

 

18. Ďalšie podmienky: 

      Verejný  obstarávateľ   si   vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z predložených 

ponúk, ak cenová ponuka  nebude  vyhovovať  finančným  možnostiam  verejného  

obstarávateľa.  Komunikácia   medzi  verejným   obstarávateľom   a  uchádzačmi  

bude  zabezpečovaná  písomne  e-mailom. Verejný  obstarávateľ  určil  na  

komunikáciu  e-mailovú  adresu  verejneobstaravanie@roznava.sk .Cez uvedenú 

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 09.11.2015 
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Príloha č. 1  k Výzve na predkladanie ponuky 

 

 

  

Opis predmetu obstarávania-konkretizácia 

 

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru: 

-  zemiaky  konzumné  neskoré typu B  - I. triedy kvality 

-  zemiaky  konzumné  skoré typu A,B  - I. triedy kvality 

-  musia byť pevné, čisté, zdravé, nepoškodené, nezelené, nenaklíčené, nenamrznuté,    

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzej vône a chuti. 

 

- Na prepravnom obale konzumných zemiakov musia byť uvedené tieto údaje : 

- a) obchodný názov zemiakov 

- b) obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu 

- c) dátum výroby /je rok ich zberu./ 

- d) údaj o množstve 

 

Pri dodávaní predmetu zákazky sa musia dodržiavať požiadavky potravinárskeho kódexu 

a akosť A  

 

 

1. Pri opise predmetu obstarávania boli pri tovare použité názvy výrobku. Uchádzač 

môže navrhnúť ekvivalent tovaru pri dodržaní minimálnych kvalitatívnych parametrov 

tovaru.  

 

 

2. Minimálne požiadavky pri dodaní predmetu zákazky: 

 

- pri  balených potravinách – hygienicky balené  +  zaznačená  gramáž  na  obale +  

     dátum spotreby,, 

- dodávateľ je pri dodávke povinný dodržať hygienické zásady a predpisy na 

prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky, 

- preprava a dovoz tovaru – potravín musí zodpovedať hygienickým predpisom 

a prepravca musí mať oprávnenie vykonávať takúto činnosť, 

     schopnosť  zabezpečiť  dodávku  do  24 hod.  od  objednávky,  t.  j.  od  7.00 hod.   

     do  10.00 hod.  nasledujúceho dňa,  

- rozvoz potravín nesmie byť v čase podávania obeda od 11,15 hod. do 12,15 hod. 

- dodávateľ  musí  byť   schopný   operatívne  reagovať   na   aktuálne   požiadavky  

     odberateľa, 

- dodržiavanie  základných  a špecifických noriem ako aj uplatňovanie zásad HACCP 

- pri každej a to aj drobnej  dodávanej  položke  označenie  výrobcu  (resp. krajinu  

    pôvodu), 

- operatívne   dodávať   potraviny   aj   v   minimálnom  množstve  podľa   potreby  

     objednávateľa, 

- lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry na mesto Rožňava. 

 

 

3. Pri dodávke predmetu zákazky dodávateľ predloží: 

 

- doklad – migračný text na obaly, pre balené potraviny ktoré prichádzajú do styku   

s potravinou, 

- zoznam látok vyvolávajúcich alergiu, 

- doklad o krajine pôvodu dodávaných potravín, uvedie dovozcu a uvedie ako spĺňa   

legislatívu SR, 

- certifikát  príp.  vyhlásenie  o   zhode  na  jednotlivé  druhy  zeleniny,  ktoré   sú  



predmetom zákazky. 

 

4. V ponuke uchádzač predloží čestné prehlásenie, že: 

 

- zabezpečí na vlastné náklady kontrolu nezávadnosti tovaru - potravín 

v odôvodnených prípadoch na pokyn objednávateľa, t. j. mesto Rožňava si 

vyhradzuje právo vykonať kontrolu kvality na náklady dodávateľa 

- berie plnú zodpovednosť za dodanie všetkých požadovaných dokladov podľa 

platnej legislatívy, súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, ktoré preukazujú 

splnenie požiadaviek dodania tovaru v súlade s platnou legislatívou SR, má ich 

k dispozícii a bude ich prekladať s predmetom zákazky 

- pri dodávke predmetu zákazky predloží požadované doklady uvedené v bode 3  

 

5. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2  k výzve na predkladanie ponuky 
 

 

 

 

Miesto dodania – adresa a kontakt na školské jedálne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Názov zariadenia    Riaditeľka 
jedálne 

Tel. číslo E -mail 

Školská jedáleň pri materskej škole 
Ul. Stítnická2 

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

Školská jedáleň pri materskej škole 

Ul. Vajanského 6 

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

Školská jedáleň pri materskej škole 
Ul. E. Rótha 4 

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

Školská jedáleň pri materskej škole 
Ul. Kyjevská 14 

Zuzana   
Richnavská 

058/7341893 sj.kyjevska@roznava.sk  
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Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 
Príloha č. 3  k výzve na predkladanie ponuky 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Zemiaky  konzumné 

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: ........................................................................... 

 

Zaväzujeme sa garantovať uvedené ceny počas trvania zmluvy. 
Zaväzujeme sa garantovať tovar 1. akosti. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dodanie tovaru, balné, 
dopravu a ostatné režijné náklady.  
 
 
 
V ………………………………. dňa .........................                                     ..………………………………………...……………  
                                                                                                                                                          štatutárny zástupca                                                                   
                                                                                                                                                      (meno, podpis, pečiatka) 

Návrh uchádzača 

na plnenie kritérií určené verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk 

„Zemiaky konzumné“ 

Názov obstarávanej komodity: M. 
j. 

Predpo-
kladané 
množstvo 

Cena 
v Eur 
za kg 

    bez 
    DPH 

Cena  
v Eur za 
kg  
s DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo bez 
DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo 
s DPH 

Zemiaky neskoré bal. vrece 25 kg kg 

 
5 100 

    

Zemiaky skoré bal. vrece 25 kg kg 

 
2 100 

    

 

  


