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MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE  040 13 
 

IČO:  355 59 420 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   

 

NA ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU  

ČÍSLO :  04/2016 

 

Zadávanie jednoduchých zákaziek nemá zákonom stanovené formálne pravidlá procesu, pri 

ich zadávaní sa postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

Vážená spoločnosť (uchádzač) 

 

Materská škola Budapeštianska 1, Košice 040 13 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

uskutočňuje výber dodávateľa /poskytovateľa (tovarov/stavebných prác/služieb) na predmet 

jednoduchej  zákazky „Mäso a mäsové výrobky“ 

 

Verejný obstarávateľ Vám zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky, v ktorej sú 

uvedené základné informácie týkajúce sa zadávania jednoduchej zákazky, požiadavky na 

predmet zákazky, jeho technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadavky na zmluvné podmienky 

plnenia, určené podmienky účasti a požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti, požiadavky na obsah a formu predloženia  

cenovej ponuky.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky je forma postupu obstarávania predmetu  

jednoduchej zákazky vo verejnom obstarávaní v zmysle § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní, z ktorého pre oslovené subjekty a predkladateľov cenovej ponuky nevyplývajú 

na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie 

predmetu zákazky,  ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením. 

Poskytnutá cenová ponuka bude slúžiť výlučne verejnému obstarávateľovi v procese 

výberu zmluvného partnera na plnenie predmetu jednoduchej zákazky.  

 

 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne 

pravidlá procesu, pretože vzhľadom na finančný limit predpokladanej hodnoty zákazky 

predmetná zadávaná zákazka nie je nadlimitnou ani podlimitnou zákazkou, postupuje 

tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané 

jeho kvalite a cene. 
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Doručené cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije  bez súhlasu 

osloveného subjektu/ predkladateľa. 

Základné informácie: Mäso a mäsové výrobky 

 

Predpokladaná hodnota zadávanej zákazky na predmet :  

                                                                       maximálne 6.489,- € bez DPH 

podľa zákona o verejnom obstarávaní nespĺňa podmienky nadlimitnej zákazky ani 

podlimitnou zákazky  zákona o verejnom obstarávaní, preto verejný obstarávateľ pre 

obstaranie daného  predmetu zákazky  postupuje podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

1. Identifikácia verejného  obstarávateľa:  

 

Názov verejného obstarávateľa Materská škola 

Sídlo verejného obstarávateľa Budapeštianska 1, Košice 040 13 

Štatutárny orgán Mgr. Strukanová Iveta  – riaditeľka školy 

Kontaktná osoba Mgr. Monika Aliová – 0904-685-994 

IČO 355 59 420 

DIČ 2021793048 

Bankové spojenie Prima banka a.s. Slovensko 

Číslo účtu 0509322002/5600   

Telefón/fax 055/636-09-77,78, 0904-685-994 

e-mail vyzvy.budapestianska@pobox.sk 

Web www.msbudapestianska1.sk  

2. Názov zákazky – predmet zákazky 

Mäso a mäsové výrobky 

 

 

 

3. Druh zákazky 

tovary 

  

 

 

 

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
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4. Opis  predmetu zákazky: 

 

- mäso a mäsové výrobky musia byť čerstvé, mäso nemastné a kuchynsky upravené, 
- doba spotreby čerstvého mäsa maximálne 4 dni po zabití, 
- vysoká kvalita dodávaného tovaru, 
- podľa možnosti ponúkať tovar prevažne výrobcov a dodávateľov zo Slovenskej republiky, 
- dovoz podľa hygienických požiadaviek na udržanie najvyššej kvality tovaru a surovín počas 

prevozu, 
- dodavky podľa dodržania termínu a hodinovej dodavky tovaru podľa objednávky, 
- možnosť dodavky tovaru aj na kg, nielen na balenia, bez podmienky minimálneho 

množstva, 
- prijatím objednávky dodávateľ sa zaväzuje splniť dodavku podľa požiadavky odberateľa, 
- dovoz  tovaru denne do 7,00 hod ráno, 
- dovoz mäsa a výrobkov v  chladiarenskom vozidle, 

- tovar bude objednávaný telefonicky deň vopred. 
 

 
 
 
Elektronicky zaslať spolu s cenovou ponuky všetky tieto doklady: 

Čestné prehlásenie o schopnosti zrealizovať predmet zákazky v požadovanom množstve. 

Potvrdenie regionálnej a potravinovej správy o zavedení systému zabezpečenia kontroly. 

Potvrdenie o registrácii prevádzkarne vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 

Výpis z obchodného registra SR 
   Výpis zo živnostenského registra SR 
    

 
 

  

 

5. Spoločný slovník obstarávania  

     Predmet zákazky:   

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník  

(ak sa uplatňuje) 

Hlavný predmet 151000 000 – živočíšne 

výrobky, mäso a mäsové 

výrobky 

 

Doplňujúce predmety   

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 

6.489,-  bez DPH  
 

7. Trvanie zákazky/ lehota plnenia/termín dodania 

24 mesiacov – 2 roky 

 

8. Podmienky financovania predmetu zákazky/spôsob financovania 

Predmet bude financovaný z prostriedkov na účte stravné  

 
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

           Najnižšia cena za celý predmet zákazky 
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10. Lehota na predkladanie cenovej ponuky 

do 29.07.2016  do 15.00 hod. 

 

11. Miesto na predkladanie cenovej ponuky  

   adresa školy: Materská škola Budapeštianska 1, Košice 040 13 

 

12. Forma predkladania ponúk  

  Ponuky sa predkladajú elektronicky/ na email : vyzvy.budapestianska@pobox.sk 

Ponuky je možné predložiť v listinnej forme (podľa bodu 13) 

 

 

13. Obsah a forma predkladania cenovej ponuky 

Ponuka sa predkladá v uzatvorenej, neprehľadnej obálke v lehote určenej v bode 10 

a na miesto určené v bode 11.  

Obálka ponuky musí obsahovať: 

- Obchodné meno/názov uchádzača 

- Sídlo/adresa podnikania 

- Heslo súťaže: Mäso a mäsové výrobky 

- Označenie   „Súťaž – neotvárať“  

 

14. Obsah cenovej ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

- Návrh na plnenie kritéria/kritérií  podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

- vyplnenú prílohu č. 2 – podrobnú cenovú ponuku tejto výzvy 

 

15. Výsledok zadávania jednoduchej zákazky 

- Uzavretie zmluvy na obdobie 24 mesiacov 

 

16. Jazyk určený  pre komunikáciu a predkladanie cenovej ponuky 

Pre komunikáciu a cenovú ponuku je určený – slovenský jazyk 

 

17. Zákazka sa týka projektu/ programu financovaného  z fondov EÚ 

           Nie 

 

18. Dátum odoslania výzvy na predkladanie cenovej ponuky : 25.07.2016 

 

 

 

Za poskytnutú  cenovú ponuku Vám  vopred ďakujeme. 

V Košiciach  dňa 22.07.2016 

 

 

 

............................................................................... 

         Mgr. Strukanová Iveta  – riaditeľka školy 
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Prílohy:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria/í 

príloha č. 2 -  Detailná cenová ponuka – na vyplnenie 

 

Predmet zákazky:  Mäso a mäsové výrobky                                                     príloha č.1 

 Návrh na 

plnenie kritériá 

Cena bez DPH 

v Eur 

Sadzba DPH 

v zmysle 

platnej 

legislatívy 

(uvedie sa %) 

Návrh na plnenie 

kritéria 

Cena s DPH 

v Eur 

Cena celkom za predmet zákazky  

 
   

Cena celkom:    

* Ak  oslovený subjekt  je/nie je  platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:   

   som platcom DPH / nie som platcom DPH  -  (nehodiace sa preškrtnúť) 

Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej  ponuky 

Obchodný názov:  

Sídlo:   

Štatutárny orgán:  

Kontaktná osoba:  

IČO:  

DIČ:  

Telefón/fax  

e-mail  

 

Dátum:            

                               ______________________ 

                            Podpis a  pečiatka uchádzača 


