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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,výzva“) 

 

Identifikačné údaje 

1.  Verejný obstarávateľ: 

Názov: Materská škola  

Sídlo:   Kaméliová 10 

PSČ:    821 07 

Mesto/obec: Bratislava 

Štát: Slovenská republika 

IČO: 31787037 

Kontaktná osoba: Adela Suránová 

Telefón: 02/45 24 42 75 

E-mail: jedalen@mskameliova.sk 

 

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky                                  

3. Druh zákazky: Tovary 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 15100000-9  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové 

výrobky, 15111100-0 Hovädzie mäso, 15113000-3  Bravčové mäso, 60000000-8 Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)  

5. Miesto dodania: Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava, Bratislava -Vrakuňa 

 

Školská jedáleň Kaméliová 10, 821 07 Bratislava 

Školská jedáleň Hnilecká 2, 821 07 Bratislava 

 

6. Opis predmetu obstarávania: 

6.1 Verejný obstarávateľ verejne obstaráva „komoditu – mäso a mäsové výrobky„ 

povinnosť dodávať tovar  najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj 

pri označovaní mäsových výrobkov. Verejný obstarávateľ 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.   

6.2 Predpokladané množstvá v Prílohe č. 2 tejto  výzvy sú iba orientačné, určené na základe 

predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom 

upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  

6.3 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.  

6.4 Obsah soli v mäsových výrobkoch: 

mailto:jedalen@mskameliova.sk
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- pri mäkkých mäsový výrobkoch nižší ako 2,5g/100 g výrobku a  

- pri trvanlivých mäsových výrobkoch menej ako 4,0 g /100g výrobku. 

 

6.5 Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na  mäsové výrobky: 

a) Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsových výrobkov v lehote, v ktorej z doby 

spotreby vyznačenej na obale jednotlivých mäsovým výrobkom neuplynula viac 

ako 1/3. V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri  označovaní mäsových 

výrobkov  na obale tovaru alebo jednotlivým mäsovým výrobkom  uplynie viac ako  

1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takéto mäsové výrobky, nepreberie a bude 

túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.  

b)  Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom 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 – čerstvosť, farba, 

vôňa mäsových výrobkov. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti 

a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to 

považovať za hrubé porušenie zmluvy.   

c) Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala                     

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 

výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,    

na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a schválené 

6.6  Dodacie podmienky: 

a/     Uchádzač sa zaväzuje dodávať verejnému obstarávateľovi tovar priebežne počas 

        platnosti a účinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do                                  

24 hodín od doručenia objednávky v čase od 06:30 hod. do 09:00 hod., každý deň, alebo na 

základe rozhodnutia zodpovednej osoby školskej jedálne, ktoré uvedie v čiastkovej 

písomnej, telefonickej alebo e-mailovej objednávke, termín a čas doručenia tovaru.  

b/ Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok,  ktoré budú obsahovať 

špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia tak, aby bola 

zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa detí   a 

personálu. 

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 

a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie 

predmetu zákazky. Ponuky dané len na časť zákazky, obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia. 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  13 500 eur bez DPH 

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 
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zákazky určená verejným obstarávateľom, môže verejný obstarávateľ považovať takúto 

ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.  

 

8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Nevyžaduje sa 

 

Výsledok verejného obstarávania 

 

9.  S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Rámcová dohoda  

Návrh rámcovej dohody tvorí príloha č. 3 k tejto výzve. Do návrhu rámcovej dohody doplní 

uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba 

uchádzača. 

Rámcová dohoda nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými 

podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 

 

10. Doba trvania rámcovej dohody alebo lehota dodania: 24 mesiacov alebo 

do vyčerpania finančného limitu určeného ako celková cena zákazky (príloha č. 2)  podľa 

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

11. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových 

prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota 

splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenie objednávateľovi. Fakturácia na základe 

predloženého vecného a finančného harmonogramu. Verejný obstarávateľ zálohovú faktúru 

neakceptuje, zálohu neposkytuje.  

 

12.Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude: Najnižšia zmluvná cena celkom za celý 

predmet zákazky v Eur s DPH. 

 

Podmienky účasti uchádzačov  

13. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e/ zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovary, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 

v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

13.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 

uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená.    
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13.3 Úradne overené rozhodnutie o schválení bitúnku a výroby mäsových výrobkov 

(kumulatívne) vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Pokiaľ výrobca 

nedisponuje vlastným bitúnkom je potrebné dodať úradne overené rozhodnutie 

o schválení prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov vydané Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR spolu s úradne overeným rozhodnutím o schválení 

prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR          

od dodávateľa suroviny. 

 

14. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.         

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon      

o cenách vykonáva. 

V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace    

s plnením požiadaviek a náležitostí uchádzačom uvedených tejto výzve. 

  

Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie 

meniť počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len               

na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

 

Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom 

ako „Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie: 

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

- Výška a sadzba DPH 

- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

označením 

„ Nie som platcom DPH“ 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa 

nezvýši. 

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je 

potrebné určiť na 2 desatinné miesta. 

  

15. Obsah ponuky uchádzača:  

15.1   Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1 

15.2   Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača  

15.3   Vyplnený Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2 

15.5   Doplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody, Príloha č. 3 

15.6   Vyplnené Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 
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Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 

návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 

rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

16. Lehota na predkladanie ponúk: do 15.03.2021 do 13:00 hod. 

 

17. Požadované označenie ponuky: Uchádzač predloží cenovú ponuku v uzatvorenej obálke 

označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ a heslom ,,Mäso 

a mäsové výrobky“ 

18. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je potrebné doručiť verejnému 

obstarávateľovi osobne alebo poštou, prípadne kuriérom pred uplynutím lehoty                     

na predkladanie ponúk na adresu: 

Materská škola 

Kaméliová 10 

821 07  Bratislava 

 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 

osobne, je rozhodujúci termín (tzn. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  

obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky 

(napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu 

(nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú 

zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote                       

na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.  

 

19. Lehota viazanosti ponuky je do:  30.04.2021 

 

 

Podmienky vyhodnotenia ponúk  

20. Termín vyhodnotenia ponúk: 16. 03. 2021 o 09:30 hod. 

Vyhodnotenie ponúk bude verejné. 

 

 

21. Doplňujúce informácie 

21.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 

zákazky uvedené v tejto výzve. 
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21.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet 

zákazky v Eur s DPH.  

21.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude 

zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

21.4 V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 

objednať tovar u uchádzača, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí. 

21.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

21.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

21.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve, 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 

určená verejným obstarávateľom, 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

21.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

22. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 01. 03. 2021  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 01. 03. 2021                                                         Mgr. Lucia Slováková

                                       riaditeľka materskej školy 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 3 – Rámcová dohoda (návrh) 

Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača 
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Príloha č. 1  

 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky 
 

 
  

Sídlo alebo miesto podnikania     

Ulica, číslo sídla: 

   

PSČ: 

   

Mesto: 

   

Štát: 

   

Štatutárny zástupca   

Meno, priezvisko, titul: 

   

Telefón: 

  
E-mail: 

 

Obchodný názov spoločnosti:  

  

Internetová adresa: 

   

Všeobecné identifikačné údaje    

IČO:  

   

IČ DPH: 

   

DIČ: 

   

IBAN: 

   

Banková inštitúcia: 

   

Kontaktná osoba   

Meno, priezvisko, titul:   

    

Telefón: 
 

E-mail: 

   

 

V ..................................., dňa ...................   

 

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

     podpis a pečiatka uchádzača 

                                                                                               resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

 

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky 

 
 

 

Obchodné meno, názov uchádzača: ..................................................................................... 

Adresa, sídlo: ..................................................................................... 

IČO: .......................................... 

DIČ: .......................................... 

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Cena celkom s DPH  

Výška DPH  

Sadzba DPH  

Cena celkom bez DPH  

 

 Čestne vyhlasujeme, že uvedené cenové údaje sú totožné s cenovými údajmi 
uvedenými v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou tejto ponuky.

 Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie 
náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.

 V prípade  rozdielnych  údajov,  sme  si  vedomí,   že  naša ponuka bude z procesu 
verejného obstarávania vylúčená.

 Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

 Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.1
 

 

V  , dňa   

 

 

 

 

                      

podpis a pečiatka uchádzača,  

 resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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Súťažná ponuka  

 

Mäso  a mäsové výrobky 
      

           

P.č. Názov MJ Množstvo 

Cena za 
MJ bez 
DPH DPH 

Cena za MJ 
s DPH 

Cena spolu bez 
DPH 

Cena spolu 
s DPH 

  1 Bravčové stehno b.k. kg 2000           
  2 Bravčové pliecko b.k. kg 200           
  3 Bravčové kare b.k. kg 50           
  4 Hovädzie zadné b.k. kg 650           
  5 Hovädzia roštenka b.k. kg 100           
  6 Bratislavské párky kg 50           
  7 Študentské párky kg 50           
  8 Frankfurtské párky kg 15           
  9 Dusená šunka kg 50           
  10 Šunková saláma kg 150           
  11 Slanina bez kože údená kg 15           
  13 Údené stehno kg 5           
  14 Údené kare b.k. kg 5           
  15 Oškvarky mleté kg 35           
  16 Bravčová masť kg 10           
    Spolu               
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Príloha č. 3 

 

Rámcová dohoda na dodávku potravín   

 „Mäso a mäsové výrobky“  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dohoda“) 

 
 

1. Kupujúci: 

 Materská škola 

Sídlo: Kaméliová 10, 821 07  Bratislava 

V zastúpení:  Mgr. Lucia Slováková 

IČO: 31787037 

DIČ: 2021322237 

Bankové spojenie: VÚB  a.s. 

Číslo účtu:  IBAN: SK69020000000016332637553 

Číslo účtu pre fakturáciu:  ŠJ Kaméliová 10, Bratislava:  

                                               IBAN: SK1702000000001646111951 

                                               ŠJ Hnilecká 2, Bratislava:  

                                               IBAN: SK2202000000001646121658 

/ďalej len ako „kupujúci“/ 

 

 

2. Predávajúci:  

 

Obchodné meno: 

Sídlo:   

V zastúpení:   

IČO:     

DIČ:   

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:  

/ďalej len ako „predávajúci“/ 

 

(ďalej len ako „Zmluvné strany“ v príslušnom slovnom tvare) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí  tejto rámcovej dohody v nasledovnom znení: 

 

Preambula 
 

Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v 

zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet 

zákazky „Dodávka potravín pre MŠ“ – „Mäso a mäsové výrobky“, ktorej víťazom sa stal 

predávajúci.  
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Článok I. 

Predmet rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho pravidelne dodávať 

kupujúcemu  tovar ,,Mäso a mäsové výrobky,, podľa druhu, množstva a čiastkových 

objednávok na základe prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody (ďalej len „tovar“) na miesto 

dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru na určené miesta dodania: 

1. Školská jedáleň Kaméliová 10, 821 07 Bratislava 

2. Školská jedáleň Hnilecká 2, 821 07 Bratislava 

       a na základe objednávky a záväzok kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť podľa 

      podmienok tejto rámcovej dohody. 

 

Článok II. 

Právo na dodanie, čas a miesto dodania 

1. Predmet tejto rámcovej dohody bude predávajúci plniť na základe pravidelných 

písomných, telefonických alebo e-mailových čiastkových objednávok kupujúceho v 

súlade s touto rámcovou dohodou podľa požiadaviek kupujúceho. 

2. Objednávka bude obsahovať potrebné množstvo a sortiment tovaru, požadovaný deň a 

čas dodania a adresu dodania. 

3. Predávajúci je povinný dodávať kupujúcemu predmet rámcovej dohody podľa tejto 

rámcovej dohody denne v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 9:00 hod.  ak nie je v 

objednávke stanovený iný čas. Pri zmene objednávky z dôvodu nepredvídaných udalostí 

(napr. prudké zníženie počtu stravníkov) má kupujúci právo prevziať iba potrebné 

množstvo tovaru.  

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. a je stanovená v eurách (€) podľa prílohy č. 1 tejto 

rámcovej dohody. 

2. K cenám tovaru bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3. Cena za tovar je dohodnutá ako jednotková cena jednotlivých položiek podľa prílohy č. 1 

rámcovej dohody vrátane DPH. Cena je konečná, je v nej zahrnutá aj doprava na miesto 

určenia, obchodná prirážka, balenie, clo a pod. 

4. Množstvá tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody sú 

predpokladané, v priebehu plnenia tejto rámcovej dohody môže dôjsť k zmene 

predpokladaného množstva jednotlivých položiek podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. 

Kupujúci nie je povinný zakúpiť celé predpokladané množstvo tovaru, ani vyčerpať 

predpokladaný finančný objem zákazky podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody.  

5. Kupujúci požaduje prednostné dodávanie tovaru v spotrebiteľských baleniach 

definovaných v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody podľa objednávky kupujúceho. 

V prípade, že nie je možné dodať spotrebiteľské balenie podľa objednávky, je 

predávajúci povinný dodať veľkosťou najbližšie možné spotrebiteľské balenie, avšak 

cena za mernú jednotku definovaná v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody musí ostať 

zachovaná. 
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo vykonať cenový prieskum, aby zistil 

aktuálnosť jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1  tejto rámcovej dohody: 

- ak predávajúci vyhlási, že z objektívnych, ním nezavinených príčin nie je schopný 

dodať požadovaný tovar, alebo tovar v stanovenej kvalite za jednotkovú cenu, ktorá je 

uvedená v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, 

- raz za 3 mesiace. 

7. V prípade, že kupujúci vykoná prieskum trhu na položku na cenenú v tejto rámcovej 

dohode, musí v ňom zohľadniť kvalitu, ktorá bolo požadovaná v prílohe č. 1 tejto 

rámcovej dohody tak, aby boli porovnávané ceny za ekvivalentný tovar. Cena za 

jednotku sa môže upraviť na cenu, ktorá tvorí priemer troch najnižších cien 

ekvivalentného tovaru v cenovom prieskume a to nahor aj nadol len písomným 

očíslovaným dodatkom k tejto rámcovej dohode, kde bude presne definovaná položka, 

počet kusov a zmenená jednotková cena.  

8. Celková cena tejto rámcovej dohody však nesmie presiahnuť limit určený ako celková 

cena zákazky v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody ..............bez DPH a ................s DPH . 

9. Kupujúci nebude poskytovať predávajúcemu preddavok na tovar. 

10. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru raz za 30 dní, alebo podľa dohody s kupujúcim. 

Prílohou faktúry budú čiastkové dodacie listy za fakturované obdobie. 

11. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V 

prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci vráti faktúru 

predávajúcemu                 na doplnenie; lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť až 

dňom jej ďalšieho doručenia. K faktúre predávajúci predloží kópiu zoznamu dodaného 

tovaru podľa čiastkovej objednávky (dodacie listy) v súlade s touto rámcovou dohodou. 

12. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Povinnosť zaplatenia je 

splnená   v deň, keď kupujúci dal banke príkaz na úhradu. 

  

 

Článok IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný: 

1. Plniť predmet tejto rámcovej dohody na základe čiastkovej objednávky v jednotkovej 

cene podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody. 

2. Dodávať tovar v stave spôsobilom na riadne užívanie, t.j. v bezchybnom stave, v 

dohodnutej kvalite, dodaný riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve na miesto 

určenia. 

3. Dodať tovar v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym 

a hygienickým normám; tovar musí spĺňať požiadavky zákona č. 152/1995 Z. z. o 

potravinách v znení neskorších predpisov. 

4. Tovar prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch. 

5. Baliť na prepravu alebo vybaľovať tovar spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar                     

v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.  

6. Plniť predmet tejto rámcovej dohody za podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode         

pri splnení normy EHK pre potraviny, v najlepšej kvalite v zmysle Potravinového kódexu 

SR. 
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7. Dodať kupujúcemu tovar v kvalite spĺňajúcej všetky požiadavky a kritéria zdravotne a 

hygienicky bezpečných potravín, požadovaná je kvalita 1. triedy. 

8. Na dodacom liste alebo faktúre označovať opis tovaru podľa prílohy č. 1 k tejto rámcovej 

dohode, ak nie je uvedený priamo na obale výrobku, a krajinu pôvodu (prvovýroba a 

pod.). 

9. Umožniť kupujúcemu pri preberaní tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a kvalitu. 

10. Doručiť kupujúcemu spolu s tovarom dodací list.  

 

Kupujúci je povinný: 

1. Požadovaný tovar objednať formou písomnej, telefonickej alebo e-mailovej čiastkovej 

objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 14:30 hod. predchádzajúceho dňa 

pred rozvozom. Objednávka má obsahovať popis podľa prílohy č. 1 k tejto rámcovej 

dohode. 

2. Potvrdiť príjem tovaru podľa objednávky na dodacom liste alebo faktúre. 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za  vady a záručné podmienky 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia. 

2. Tovar musí byť dodaný nepoškodený a v nepoškodenom obale. 

3. Nebezpečenstvo vady na tovare (napríklad nekompletnosť, nekvalita, nespĺňanie 

základných hygienických požiadaviek) prechádza na kupujúceho v momente prevzatia 

tovaru kupujúcim.  

4. Skutočnosť, či tovar je kompletný, vo vyhovujúcom obale, v požadovanej kvalite a spĺňa 

hygienické požiadavky, potvrdí svojim podpisom oprávnená osoba (resp. poverená 

osoba) konajúca v mene kupujúceho na akomkoľvek sprievodnom doklade (dodací list, 

výdajka - prevodka a pod.) 

5. Predávajúci ručí za to, že tovar je vyhovujúci pre prípravu stravy pre deti vo veku od 2 do 

6 rokov a dospelých stravníkov. 

6. Porušením povinností predávajúceho pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody je 

hlavne: 

- hygienická alebo zdravotná závadnosť tovaru,  

- nedodržanie akosti, štruktúry alebo množstva tovaru uvedeného v objednávke,  

- dodanie iného tovaru, než určuje objednávka alebo táto rámcová dohoda,  

- oneskorené dodanie tovaru a pod. 

7. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto rámcovou dohodou, čo kupujúci zistí           

pri preberaní tovaru, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie tohto tovaru. Kupujúci je 

potom oprávnený požadovať opätovné dodanie tovaru, alebo podľa časovej situácie 

nakúpiť tovar požadovanej kvality u iného predajcu, pričom hodnota zmluvy sa znižuje 

o cenu tovaru, ktorý bol z uvedeného dôvodu nakúpený u iného predajcu. 

8. Predávajúci je pri požiadavke na opätovné dodanie tovaru povinný opätovne dodať 

požadovaný tovar bez závad podľa čiastkovej objednávky do 1 hodiny alebo podľa 

dohody s kupujúcim. 

9. Plynutie záručnej doby tovaru v okamihu jeho dodania nemôže presiahnuť viac ako 1/3 

(slovom jednu tretinu) zákonom stanovenej minimálnej záručnej doby. 
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10. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví pri tovare s dlhšou záručnou dobou hygienická 

alebo zdravotná zavádnosť tovaru nie z viny kupujúceho, je predávajúci povinný tento 

tovar vymeniť, čo bude vykonané bezodkladne najneskôr do 1 pracovného dňa od 

reklamovania závady kupujúcim. 

 

 

Článok VI. 

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti 

alebo do vyčerpania finančného limitu určeného ako celková cena zákazky v prílohe č. 1 

tejto rámcovej dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

2. V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný vzťah          

pre daný druh tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte 

neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá. 

3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 tohto článku rámcovej dohody je možné 

túto rámcovú dohodu ukončiť: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán tejto rámcovej dohody, 

b) písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 

mesiac. 

4. V prípade, ak predávajúci nebude schopný predmet rámcovej dohody opakovane (min. 3 

x za mesiac) dodať v dohodnutom termíne alebo dodať tovar za dohodnuté ceny podľa 

tejto rámcovej dohody, kupujúci má právo okamžite od nej odstúpiť. 

5. V prípade porušenia povinností  predávajúceho podľa bodu 2.  článku. V  tejto rámcovej 

dohody, kupujúci má právo okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody. 

6. Lehota ukončenia rámcovej dohody začína plynúť dňom doručenia písomného 

oznámenia o jej ukončení  druhej zmluvnej strane. 

 

Článok VII. 

Spoločné záverečné ustanovenia 

1. Túto rámcovú dohodu je možné meniť  alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú očíslované  a odsúhlasené oboma stranami tejto rámcovej dohody. 

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, riadia sa 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

3. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 

strana tejto rámcovej dohody dostane po dve vyhotovenia. 

4. Táto rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami štatutárnych 

orgánov oboch strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

kupujúceho.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej 

vôli. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je uvedené inak, všetky písomnosti si budú doručovať           

na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto rámcovej dohody. V prípade, že 

nebude možné písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v tejto 
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rámcovej dohode, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky 

odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za stranu 

konať, sa o tom nedozvie. 

 

 

V  ..................................                                               V...................................

                                      

 

Dňa..................................      Dňa.................................. 

 

 

Za predávajúceho:                                                                           Za kupujúceho: 
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Príloha č. 4 

 VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

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

týmto vyhlasuje, že:  

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania              

na predmet zákazky „..........................................................................“, ktoré sú určené     

vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých 

verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke 

sú pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na 

to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka 

nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude 

vylúčená; 

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 

životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 

predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu 

zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 

obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 

ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, 

ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 

je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 
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- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 

obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

V ..................................., dňa ................  

 

 

                

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

     podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za 

uchádzača  

 

 

 

 


