
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Predmet zákazky:       

Nákup potravín pre školskú jedáleň Sídlisko II. 1336 vo Vranove nad Topľou 

2. Identifikácia verejného obstarávania: 

      Názov:   Školská jedáleň  

      Sídlo:   Sidlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou  

      IČO:   37873482 

      DIČ:                           2021641710 

      Kontaktná osoba: Kataína Hudáková, riad.ŠJ 

      Telefón:  057/4422953 

      E-mail:  sjsidlisko2@gmail.com 

 

3. Opis a rozsah zákazky: 

 

CPV: 

03100000-2 – Poľnohospodárske a záhradnícke produkty 

03200000-3 – Obilniny, zemiaky, ovocie a orechy  

03300000-2 – Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty 

15100000-9 – Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

15200000-0 – Spracované a konzumné ryby 

15300000-1 – Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 

15400000-2 – Živočíšne a rastlinné oleje a tuky 

15500000-3 – Mliečne výrobky 

15600000-4 – Mlynské výrobky 

15800000-6 – Rôzne potravinárske výrobky 

Uvedené komodity sa budú vyhodnocovať samostatne a samostatne sa budú dávať aj 

jednotlivé objednávky. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Verejný obstarávateľ nevie presne kvantifikovať konkrétny rozsah plnenia s ohľadom 

na rôznorodosť situácií, ktoré môžu v procesoch zadávania zákaziek nastať, preto určil 

predpokladanú hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 ods. 13 zákona 

o verejnom obstarávaní určením finančného limitu rovnakého alebo vyššieho ako 

1000 eur bez DPH a nižšieho ako 40 000 eur bez DPH.    

 

5. Typ zmluvy: objednávka 

 



6. Miesto dodania predmetu zákazky:                                                                        

Školská jedáleň Sídlisko II. 1336 Vranov nad Topľou 

 

7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky: 

3 prieskumy trhu na dodanie uvedených 10 komodít podľa uvedených CPV 

 

8. Variantné riešenie: 

Neumožňuje sa 

9. Termín plnenia: 

09/2013 – 08/2014 

 

10. Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu ŠJ Sídlisko II.   

 

11. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

12. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 18.10.2013 do 15.00 hod.  

miestneho času. Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme 

na adresu: 

Názov: Školská jedáleň 

              Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 

Obálka musí byť označená heslom „Potraviny“  

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 

Oprávnenie realizovať predmet zákazky 

 

14. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk: 

najnižšia cena za jednotlivý tovar  

kvalita potravín 

rýchlosť dodania 

 

 

Vo Vranove nad Topľou 09.október 2013 

 

Za verejného obstarávateľa: Katarína Hudáková 

 


