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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Obec Fričovce ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predloženie 
ponuky na predmet zákazky 

 

„Dodávka potravinových balíčkov pre ZŠ Fričovce“ 
 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:    
Názov: Obec Fričovce 
Sídlo: Fričovce 34, 082 37 Široké 
IČO: 00327026 
DIČ: 2020543107 
Kontaktná osoba:  PhDr.  Ján Mikula, MBA, starosta obce  
E-mail: fricovce@stonline.sk 
Web: www.obecfricovce.sk 
Telefón: +421 (0)51 / 79 11 119 
 
Kontakt určený pre styk s uchádzačmi:  
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov 
Kontaktná osoba:  Zuzana Konkoľová 
Mobil: +421 (0)911 999 938 
E-mail: zklunas@gmail.com 
 

 
2) Predmet a druh zákazky: 

Dodávka potravinových balíčkov pre deti ZŠ Fričovce – zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú 
potraviny vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia. 

 
3) Postup obstarávania: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní – zákazka na dodanie 
tovaru, ktorým sú potraviny.  
 

4) Opis predmetu zákazky: 
Obec Fričovce, ako zriaďovateľ ZŠ Fričovce zabezpečuje dodávateľa potravinových balíčkov na 36 
kalendárnych mesiacov. Predmetom zákazky je dodanie potravinových balíčkov pre deti ZŠ 
Fričovce v celkovom predpokladanom počte 8 800 balíčkov pre 44 detí za rok. Hmotnosť 
jedného balíčka musí byť min. 220 g v kombinácii pečivo, mäsový výrobok, mliečny výrobok, 
zelenina, ovocie + nápoj min. 200 ml. Uchádzač predkladá zoznam jednotlivých kombinácií v 
zmysle prílohy č. 2. Verejný obstarávateľ vyžaduje min. 3 x do týždňa hotovú bagetu, hygienicky 
balenú napr. v potravinovej fólii, pečivo obmieňať biele aj cereálne, min. 2 x v týždni kombinovať 
jogurt s iným mliečnym výrobkom a k takýmto výrobkom dodať aj plastovú lyžičku.  Nápoj 
o objeme min. 200 ml požaduje buď minerálny, ovocný, alebo mliečny. Z dôvodu zabezpečenia 
zdravej výživy detí verejný obstarávateľ nebude v kombináciách akceptovať žiadne sladkosti 
(keksíky, čokoládky, a pod.) Cena každej kombinácie predstavuje 1,00 € vrátane DPH. Uchádzač 
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v prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií volí kombináciu a gramáž jednotlivých druhov potravín 
tak, aby cena balíčka zostala nemenná, t. j. 1,00 € vrátane DPH. 
 

  Uchádzač zodpovedá za to, že predmet zákazky, jeho balenie, skladovanie, preprava, 
 označovanie a uvádzanie do obehu spĺňa najvyššie kvalitatívne parametre pre potravinárske 
 výrobky, podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných 
 vykonávacích predpisov. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že komodity použité 
 v potravinových balíčkoch musia byť v súlade s nasledovnou legislatívou: 

 Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (ďalej len „MSN“), 
vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
ministerstvo školstva) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2016  

 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre 
zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie  

 Potravinový kódex Slovenskej republiky  
  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky; 15811200-8 Rožky; 15812100-4 
Pečivo;  15530000-2 Maslo;  15541000-2 Lahôdkový syr; 15540000-5 Syrárske výrobky; 
15545000-0 Syrové nátierky;   15550000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov;   15551300-8 
Jogurt;  15551320-4 Ochutený jogurt;  03221230-7 Papriky; 03221240-0 Paradajka; 03221270-9 
Uhorka; 03222111-4 Banány; 03222321-9 Jablká; 03222322-6 Hrušky; 03222220-1 Pomaranče; 
03222240-7 Mandarínky; 15321000-4 Ovocné šťavy; 15511000-3 Mlieko; 15500000-3 Mliečne 
výrobky; 15981000-8 Minerálne vody; 15980000-1 Nealkoholické nápoje 
    

5) Miesto dodania predmetu zákazky: 
Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Fričovce, ZŠ Fričovce 
 

6) Predpokladaná hodnota zákazky: 15 602,50 € bez DPH  
 

7) Lehota dodania:  počas 36 kalendárnych mesiacov (okrem školských prázdnin a dní, kedy 
neprebieha vyučovanie) 
 

8) Komplexnosť zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Rozdelenie 
predmetu obstarávania na časti sa nepripúšťa.  
 

9) Podmienky účasti uchádzačov: 
 

  

             Podmienka účasti Spôsob preukázania 

◦ Uchádzač musí byť oprávnený 
dodávať predmet zákazky 

Uchádzač predkladá do ponuky čestné 
vyhlásenie – Príloha č. 3  
 
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy 
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predloží:  

 doklad o oprávnení dodávať  predmet 
zákazky výpisom z obchodného registra, 
živnostenského registra prípadne iného 
obdobného registra (doklad musí 
odrážať skutkový stav v čase, v ktorom 
uchádzač doklad predkladá) – postačuje 
fotokópia 

 doklad o odbornej spôsobilosti dodávať 
predmet zákazky – postačuje fotokópia 

 
 

10) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti, ktorých 
príjem je najviac vo výške životného minima. Úhrada sa uskutoční na základe predloženej faktúry 
prevodom finančných prostriedkov z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. 
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia na základe dodacieho listu.  
 

11) Podklady pre vypracovanie/predloženie ponuky: 
Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, Príloha 
č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií, Príloha č. 3 - Čestné 
vyhlásenie a Príloha č. 4 – Rámcová zmluva. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy na 
predkladanie ponúk. 
 

12) Obsah ponuky: 
Ponuka musí obsahovať: 
 
1. Doklad podľa bodu 9. Podmienky účasti uchádzačov – Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie 
2. Identifikačné údaje uchádzača – Príloha č. 1 s vyplnenými identifikačnými údajmi uchádzača 

(názov, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, telefonický kontakt, email, bankové spojenie, IBAN) 
3. Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk a navrhovanými 

kombináciami v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača 
 

13) Lehota predloženia ponuky: 
Verejný obstarávateľ požaduje ponuku doručiť najneskôr do 15.8.2017 (utorok) do 13:00 hod. 
miestneho času. Ponuka doručená po tejto lehote nebude do vyhodnocovacieho procesu 
zaradená a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.  
 

14) Spôsob predloženia ponuky: 
Uchádzač predkladá v ponuke doklady podľa bodu 12. Obsah ponuky. Ponuka môže byť 
doručená jedným z uvedených spôsobov: 

 e-mailom na adresu sutazneponuky@gmail.com s označením „NEOTVÁRAŤ – PONUKA -  
POTRAVINOVÉ BALÍČKY ZŠ FRIČOVCE“ v predmete správy  

 poštou, prípadne iným prepravcom, alebo osobne na adresu:  
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov 



                                                     Obec Fričovce    
Fričovce 34 

082 37 Široké 
                               ______________________________________________________________                    

 

   
Strana 4 z 5 

V prípade osobného doručenia odporúčame uchádzačom dohodnúť odovzdanie 
ponuky na telefónnom čísle: +421 (0)911 999 938.  

 obal ponuky musí obsahovať okrem adresáta aj identifikáciu uchádzača a označenie 
„NEOTVÁRAŤ – PONUKA -  POTRAVINOVÉ BALÍČKY ZŠ FRIČOVCE“ 

 
15) Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnocované na základe dvoch kritérií uvedených nižšie: 
 
A/ Názov kritéria: Obsah potravinového balíčka v ks (súčet všetkých kombinácií) 
     Váha: 60 bodov 
      
B/ Názov kritéria: Váha (gramáž) potravinového balíčka v gramoch (súčet všetkých kombinácií) 
     Váha: 40 bodov 
 
      
Vzorec pre výpočet kritéria A a B: 
 
     navrhovaná hodnota príslušnej vyhodnocovanej ponuky 
Kritérium A / B = --------------------------------------------------------------------- x 60 / 40 
        najlepšia hodnota (najvyšší počet ks, g) 
 
Pri každej ponuke sa vykoná súčet bodov pridelených v jednotlivých kritériách A+B. 
 
15.1 Úspešným sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 
dosiahne po zaokrúhlení na stotiny počtu bodov najvyššie bodové ohodnotenie. Ponuku 
uchádzača s najvyšším bodovým ohodnotením verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 
Verejný obstarávateľ takúto ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese 
verejného obstarávania neuspeli. 
 
15.2 V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na stotiny počtu bodov, ktoré boli pridelené 
po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt podľa bodu 15.1 viacerým ponukám 
uchádzačov umiestneným na prvom mieste, stane sa úspešným ten uchádzač, ktorého ponuka 
po vzájomnom porovnaní počtu bodov pridelených v Kritérium A dosiahne po zaokrúhlení na 
stotiny počtu bodov najviac bodové hodnotenie. 
 
15.3 V prípade, ak i napriek uplatneniu bodu 15.2 nastane pri vyhodnocovaní ponúk situácia, že 
bude viac uchádzačov s rovnakým počtom bodov (viac úspešných uchádzačov) zaokrúhlených na 
stotiny počtu bodov pridelených za Kritérium A, stane sa úspešným ten uchádzač, ktorého 
ponuka po vzájomnom porovnaní počtu bodov pridelených v Kritérium B dosiahne po 
zaokrúhlení na stotiny počtu bodov najviac bodové hodnotenie.  
 

16) Lehota viazanosti ponúk:  
 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty predloženia ponuky až do uplynutia   
 lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačom 
 v lehote viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.08.2017. 

 
17) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo 
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tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný. 

b) Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie 
ponúk. 

c) Ak sa kdekoľvek v opise predmetu zákazky, či v zadaní uvádzajú údaje alebo odkazy na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom 
predloženie ponuky výrobkov s ekvivalentným zložením s rovnakými, respektíve lepšími 
hodnotami. 

d) Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 
predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy. 

e) Všetky náklady dodávateľa súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na 
vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky. 

f) Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok 
vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou a to v lehote do 5 pracovných dní od 
vyhodnotenia. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri 
uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek 
(8), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným 
v poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť, resp. 
od nej odstúpi. 

h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania 
zákazky ak: 

▪ sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich 
možné predvídať, alebo 

▪ ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám 

▪ nedostal ani jednu ponuku, alebo bola predložená len jedna ponuka 

▪ ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa 

▪ ponuka bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná 
ch) V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže      

ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených 
v bode č. 1 tejto výzvy. 

 
 

Vo Fričovciach, dňa 7. august 2017 
 

 

 

         PhDr. Ján Mikula, MBA 
         starosta obce  
 


