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Stredná odborná škola agropotravinárska a technická   

 Kušnierska brána 349/2 , 060 01 Kežmarok 

 

 

Váš list číslo/zo dňa       Naše číslo                     Vybavuje/linka                                        Kežmarok 
                  - / -          372/2021             Ing.Kačmareková  052 / 452 30 40       08.decembra 2021 
              

 
 

Vec: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická so sídlom Kušnierska brána 349/2, 
06001  Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet 

zákazky „Zabezpečenie rýb pre školskú kuchyňu“. 
        

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická  
Sídlo: Kušnierska brána 349/2, 060 01  Kežmarok 
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy  
IČO: 00 159 468         
DIČ: 2020709680          
Tel.: 052 / 452 30 40             
E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk  

      Internetová stránka: www.soskezmarok.sk 
      Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
      Číslo účtu: 7 000 518 215/8180       IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0051 8215 
      Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Alena Kačmareková 

 

 

2.     Predmet  zákazky: 
Zabezpečenie rýb pre školskú kuchyňu na hromadné stravovanie žiakov a zamestnancov 
verejného obstarávateľa a ďalších stravníkov, v súlade s nižšie uvedenou špecifikáciou alebo 
ekvivalentných výrobkov počas roka 2021. 
Hlavný slovník: 152 20000-6 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso 

Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje povinnosť dodávať tovar  najvyššej kvality a plniť 
požiadavky stanovené legislatívou a označovanie komodity zabezpečovať v súlade s platnou 
legislatívou. Ďalej požaduje  minimálne dodržiavanie požiadaviek na ich  výrobu,  manipuláciu s 
nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 Z. z.  Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. januára 2016 a Vyhláškou 
MPRV SR č. 423/2012 Z. z.  
 
Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok dodávateľom bude  vykonávať kontrolu preberaného 
tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre 
čerstvosti, napr. overením, aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej 
trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového 
posúdenia – farba, vôňa tovaru. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality 
dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie 
dohody. Ryby musia byť vykostené a spracované kuchynskou úpravou, zmrazené a bez glazúry. 
V prípade, že ponuka niektorého dodávateľa bude prijatá máme požiadavku o zapožičanie 
mraziaceho boxu po dobu platnosti rámcovej zmluvy  na daný objednaný mrazený tovar. 

mailto:sekretariat@soskezmarok.sk
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3.   Rozsah zákazky:   

     Predpokladané množstvo predmetu zákazky je iba orientačné, určené na základe 
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a bude verejným obstarávateľom upravované 
počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. Predmetom fakturácie bude len 
skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru 
podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody.  
    Predpokladané množstvo je pre nasledujúci rok do 31.12.2022 nasledovné:  
 
 

Losos pacifický - porcie 140-160g s kožou Bez glazúry, hlbokozmrazené,vykostené        50 kg 
Filé z treskovitých rýb, porcie 150g Bez glazúry, hlbokozmrazené, vykostené       50 kg 
Treska tmavá (10%)- filety bez kože 100-
500 g 

Bez glazúry, hlbokozmrazené, vykostené       54 kg 

Sumček africký Bez glazúry, hlbokozmrazené, vykostené       40 kg 
Hoki filety s kožou - kuchynská úprava Bez glazúry, hlbokozmrazené, vykostené       50 kg 
Mahi Mahi filety bez kože 200-400g (10%) Bez glazúry, hlbokozmazené, vykostené         30 kg 
Surimi tyčinky 250g Mrazené samostatne, bez glazúry                    10 kg 

 
 
         Predmetný tovar bude dodávaný denne na základe denných objednávok 16 hodín 
pred dodaním tovaru. Dodávaný tovar musí byť čerstvý, dodaný v lehote, v ktorej z doby 
spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3. Miestom dodania je  školská 
kuchyňa Kežmarok, Jakuba Kraya 8. 
     Predmet zákazky nie je možné rozdeliť, nie je možnosť predloženia variantných riešení.  
 
4.  Postup obstarávania:    
     § 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 
 
5.  Zdroj finančných prostriedkov: 
     Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
6.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 600,91 €. 
 
7.   Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti  verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predloženie: 

- Kópie dokladu o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá predmetu zákazky podľa § 
32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. výpis 
z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). 
Uvedený doklad je možné v ponuke uchádzača nahradiť aj informáciou uchádzača, že je 
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 

- Čestného vyhlásenia uchádzača, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods.6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov).  

- Čestného vyhlásenia uchádzača podľa § 32 ods.1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní a o súhlase so spracovaním osobných údajov. 
 

8.   Obsah ponuky: 
 

Ponuka uchádzača bude obsahovať: 
 
- Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá (vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov 
v prílohe). 

- Cenovú ponuku uchádzača, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača 
súvisiace s výkonom plnenia predmetu zákazky ako sú uvedené v bode 3. tejto výzvy. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v  sume vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH 
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upozorní v ponuke označením „Nie som platcom DPH“ a v cenovej ponuke uvedie konečnú 
cenu vrátane doručenia tovaru bez dodatočného fakturovania iných nákladov. Cena musí 
byť garantovaná počas celého obdobia, verejný obstarávateľ môže akceptovať zmenu 
zmluvy len podľa §18 ods. 3 písm. b) ZVO (vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov 
v prílohe). 

- Aktuálny doklad o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (podľa bodu 7. 
tejto výzvy, napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo 
živnostenské oprávnenie) - fotokópiu. 

- Čestné vyhlásenie (vylúčenie pre konflikt záujmov podľa bodu 7. tejto výzvy - vzor 
v prílohe). 

- Čestné vyhlásenie (zákaz účasti podľa bodu 7. tejto výzvy  - vzor v prílohe). 
- Návrh rámcovej dohody, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky ako aj 

skutočnosť, že verejný obstarávateľ neuhrádza zálohové faktúry.    
-  
Ponuka bude vyhotovená v slovenskom jazyku. 

 
9.   Pokyny k predloženiu ponuky: 
 
       Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne 
na sekretariát školy alebo e-mailovou poštou na e-mailovú adresu: perignath@soskezmarok.sk.  
Uchádzač predloží cenovú ponuku s ďalšími požadovanými dokladmi podľa bodu 8. tejto výzvy 
v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ a s označením heslom súťaže 
„Zabezpečenie rýb pre školskú kuchyňu“, na adresu: Stredná odborná škola agropotravinárska 
a technická, Kušnierska brána 349/2, 06001  Kežmarok alebo na vyššie uvedenú e-mailovú adresu 
vo formáte neumožňujúcom úpravu tejto ponuky. 
       Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 16.12.2021 o 14:00 hod. 
 

10.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk   

 

Jediným  kritériom  hodnotenia  ponúk  je  najnižšia  cena  s DPH  za  predmet  zákazky pri 
dodržaní požadovanej špecifikácie tovaru a podmienok určených v tejto výzve. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky a požiadavky účasti, dodržal 

požadovanú špecifikáciu tovaru a doložil požadované doklady, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako 

úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že 

v procese verejného obstarávania neuspeli v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi 

predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným 

obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.   

 

11.   Lehota viazanosti ponúk :  

Verejný obstarávateľ podpíše s  úspešným uchádzačom rámcovú dohodu na dodávanie 
tovaru v lehote viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.12.2022.  
 

12.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
         Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením rámcovej 

dohody, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s ďalším uchádzačom v poradí.              

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  neprijať  ani  jednu ponuku  z predložených ponúk     v 

prípade, že  predložené  ponuky  nebudú  výhodné   pre  verejného   obstarávateľa   alebo  budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením  cenovej  ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
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        Ing. Stanislav Marhefka  
            riaditeľ školy   
                                                                                                               
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov 
2. Vzor čestného vyhlásenia ( vylúčenie pre konflikt záujmov) 
3. Vzor čestného vyhlásenia ( zákaz účasti) 


