
 

Materská škola Kaméliová 10,  

Kaméliová 10, 821 07 Bratislava 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou 

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

niektorých zákonov (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:                 02/45 244 275 

E-mail:                   jedalen@mskameliova.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mskameliova.sk  

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. 

 

2. Názov predmetu zákazky: ,,Vajcia“ 

3. Druh zákazky: Tovary 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 03142500-3 Vajcia, 60000000-8 Dopravné 

služby ( bez prepravy odpadu)  

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

 

1.Školská jedáleň Kaméliová 10, 821 07 Bratislava 

2.Školská jedáleň Hnilecká 2, 821 07 Bratislava 

 

 

6. Opis predmetu zákazky: 

6.1 Predmetom zákazky je nákup a dodanie „komoditu – vajcia„ povinnosť dodávať tovar  

najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pri označovaní Značkou kvality 

SK. Verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržiavanie požiadaviek na ich  výrobu,  

manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 273/2003    Z. z.  

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 30.09.2009   

6.2 Predpokladané množstvá v Prílohe č. 2 tejto  výzvy sú iba orientačné a skutočné odobraté 

množstva budú závisieť od skutočných potrieb verejného obstarávateľa počas trvania zmluvy 

uzavretej s dodávateľom.   

mailto:jedalen@mskameliova.sk
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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 Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na vajcia: 

           a/úradne overene rozhodnutie o schválení farmy pre chov nosníc vydané Štátnou veterinárnou a                                                                    

 potravinovou správou SR 

b/čestné prehlásenie, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o       

   schválení farmy  

 c/spotreba vyznačené  na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 ( znamená dodanie čerstvých 

vajec nie starších ako 4 dni) 

 

  6.5  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, požadované miesto a lehotu plnenia tak, aby bola zabezpečená kvalita 

tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa deti   a personálu. 

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

a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách.  

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:  2 400 eur bez DPH 

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 

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. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ s 

víťazným uchádzačom uzavrie Rámcovú dohodu. Do návrhu Rámcovej dohody doplní 

uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za príslušnú časť predmetu zákazky a podpíše ho 

oprávnená osoba uchádzača.  

Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 



Rámcovej dohody alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny, podľa toho ktorá 

z uvedených skutočností nastane skôr.  

Lehota dodania: 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 na základe rozhodnutia zodpovednej osoby, ktoré uvedie v 

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

11. Platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov 

verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry 

je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa čiastkovej objednávky a 

špecifikáciu fakturovanej sumy. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú 

platbu.  

12. Lehota viazanosti ponuky:  do 31. 12. 2024  

 

13.Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude: Najnižšia celková cena za celý predmet 

zákazky v Eur s DPH. 

 

Podmienky účasti uchádzačov  

 

14. Doklady/dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti:  

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. f). 

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

ods. 1 písm. e) zákona  o verejnom obstarávaní – musí byť oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky (uchádzač predloží kópiu originálneho vyhotovenia tohto dokladu alebo doklad 

možno nahradiť odkazom na OR SR alebo na ŽR SR, alebo zoznam hospodárskych subjektov 

vedený Úradom pre verejné obstarávanie).  

14.2 Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Uchádzač nemusí predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa  

predchádzajúcej vety, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke 

Úradu pre verejné obstarávanie. 

 



 

15. Požadovaný spôsob určenia ponukovej ceny:  

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 v 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. 

 

16. Jazyk ponuky: 

 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené sa predkladajú v slovenskom alebo 

českom jazyku.  Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako slovenskom alebo 

českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí 

rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

17. Obsah ponuky uchádzača:  

17.1   Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1 

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

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

17.4   Vyplnené Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 

 

18. Lehota na predkladanie ponúk: do 08.12.2022 do 12:00 hod. 

 

 

 



19. Miesto a spôsob doručenia ponuky:  

Ponuku je potrebné verejnému obstarávateľovi predložiť v elektronickej podobe 

prostredníctvom systému EVO dostupnom na webovom sídle  https://www.uvo.gov.sk 

Názov zákazky: Vajcia. Ponuka predkladaná elektronicky prostredníctvom systému EVO sa 

označuje automaticky. V prípade, ak boli dokumenty pôvodne vyhotovené v listinnej podobe, 

do systému EVO sa predkladajú v zoskenovanej podobe. 

Pre podanie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať - registrácia je bezplatná a platí pre 

všetky verejným obstarávateľom realizované zákazky. Podmienky a manuál pre prácu so 

systémom nájde uchádzač na prihlasovacej stránke k systému na  https://www.uvo.gov.sk 

 

Podmienky vyhodnotenia ponúk  

 

20. Termín vyhodnotenia ponúk: 08.12.2022 o 13:00 hod. 

 

21. Vyhodnotenie ponúk: 

 

21.1 Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk 

z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na 

základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, t.j. najnižšia celková cena za danú časť predmetu 

zákazky v EUR s DPH, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy na 

predkladanie ponúk, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov.  

21.2  Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti 

a požiadavky na predmet zákazky. 

21.3 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá bude 

mať  najnižšiu cenu s DPH, splní podmienky určené verejným obstarávateľom a náležitosti 

ponuky. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 

21.4  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietku v zmysle 

platného zákona o verejnom obstarávaní. 

 

22.Ďalšie informácie: 

 

22.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky  komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné, 

nediskriminačné. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom  systému 

EVO dostupnom na webovom sídle  https://www.uvo.gov.sk 

https://www.uvo.gov.sk/
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22.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa  § 40 

ods. 6 písm. f). 

 

22.3Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať ihneď po vyhodnotení 

ponúk. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť do 5 

pracovných dní odo dňa doručenia písomného vyzvania na uzavretie zmluvy. 

 

22.4V prípade, ak úspešných uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením 

zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil na 

nasledujúcom mieste v poradí a splní podmienky určené verejným obstarávateľom a 

náležitosti ponuky.  

 

22.5 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietku v zmysle 

platného zákona o verejnom obstarávaní. 

 

22.6 Zmluvu počas jej trvania je možné meniť bez nového verejného obstarávania za 

podmienok uvedených v ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

22.7Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

22.8 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť 

v tom istom postupe členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá je v rozpore s týmto ustanovením.  

 

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

okolnosti, za ktorých sa táto zákazka vyhlásila, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku 

finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

22.10 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie ak: 

a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 

b) nedostal ani jednu ponuku,  

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

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

e) navrhované ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota 

zákazky. 

22.11 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 



23. Dátum zaslania a zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v systéme EVO na 

webovom sídle verejného obstarávateľa: 23.11.2022. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  23. 11. 2022                                                       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: Vajcia 
 

 
  

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 

 



 

Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

 

Názov zákazky: Vajcia 

 
 

 

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 

 

       



Materská škola Kaméliová 10, 821 07 Bratislava 

        Vajcia 
      

        

p.č. Názov tovaru množstvo  DPH 

cena za 
MJ bez 
DPH 

cena  za MJ s 
DPH 

cena spolu 
bez DPH 

cena spolu s 
DPH 

1 vajcia L 12 000 ks           

Spolu               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 3 

 

Rámcová dohoda na dodávku potravín   

 „Vajcia“  
 

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: 

 Názov:                      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:    SK69 0200 0000 0016 3326 3753 

Číslo účtu pre fakturáciu:  ŠJ Kaméliová 10, Bratislava:  

                                               IBAN: SK17 0200 0000 0016 4611 1951 

                                               ŠJ Hnilecká 2, Bratislava:  

                                               IBAN: SK22 0200 0000 0016 4612 1658 

/ďalej len ako „kupujúci“/ 

 

 

2. Predávajúci:  

Názov:    

Sídlo:    

V zastúpení:    

IČO:     

DIČ:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: :  IBAN:  

Kontaktná osoba: 

/ďalej len ako „predávajúci“/ 

 

(Pre účely tejto dohody sa kupujúci a predávajúci označujú tiež spoločne ako ,,zmluvné strany“.) 

 

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“ – 

„Vajcia“, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

  

 

 



Článok  I. 

Predmet rámcovej dohody 

1. Účelom tejto dohody je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových 

objednávok (ďalej len „objednávok“) medzi predávajúcim a kupujúcim s cieľom zabezpečiť 

opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre: 

 Školskú jedáleň, Kaméliová 10,  821 07 Bratislava – Vrakuňa  

 Školskú jedáleň, Hnilecká 2,  821 07 Bratislava – Vrakuňa 

 v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto dohodou a 

jednotlivými  objednávkami. 

2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto dohody, pokiaľ 

objednávka uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto dohody neustanoví inak.  

3. Predmetom tejto dohody je záväzok predávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto dohody riadne 

a včas  dodávať kupujúcemu  tovar ,, Vajcia,, (ďalej aj ako ,,predmet dohody“ alebo tiež ,,tovar“) 

špecifikovaný v Prílohy č. 1 ,,Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“tejto  dohody (ďalej len 

„súťažná ponuka“ alebo tiež ,,Príloha č.2“). 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v súlade s požiadavkami kupujúceho na tovar: 

Vajcia – spotreba vyznačené  na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 ( znamená dodanie čerstvých vajec 

nie starších ako 4 dni) 

  5. Predávajúci    sa  zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto  dohode zabezpečí  

     dodávku tovarov vrátane služieb spojených s dodávkou a dopravy do miesta dodania. 

     Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto    dohody. 

6. Kupujúci bude tovar objednávať priebežne na základe objednávok vystavených zodpovednou osobou 

kupujúceho podľa skutočných potrieb kupujúceho počas trvania tejto dohody. 

7. Kupujúci  je oprávnený v  objednávke objednať aj taký tovar, ktorý nie je uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

dohody alebo iný druh tovaru na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty 

stravy pre klientov. 

8. Predávajúci sa zaväzuje počas celého trvania tejto dohody mať v obchodnej ponuke a k dispozícii pre 

kupujúceho celý sortiment tovaru podľa Prílohy č. 2 tejto dohody.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č.2 tejto dohody je len 

orientačné a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skutočných potrieb kupujúceho po dobu 

trvania tejto dohody. 

10. Predávajúci sa touto dohodou zaväzuje dodávať tovar, ktorý musí spĺňať všetky zákonom stanovené 

normy a musí byť 1. akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia tejto dohody vykonávať v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi kvality uplatňujúcimi sa v danej oblasti.  

 

Článok II. 

Cena 

1. Cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Maximálna kúpna cena za celý predmet tejto dohody je stanovená vo výške: 

Celková cena bez DPH:  .................................... 

Výška DPH .....%:             .................................... 

Celková cena  s DPH:       ..................................... 

2. Cena tovaru k fakturácii bude určovaná v zmysle predloženej súťažnej ponuky predávajúceho zo dňa 



............., ktorá je neoddeliteľnou Prílohu č. 1 tejto dohody.  

3. K cene tovaru bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. 

4. Dohodnutá cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky 

a ďalších nákladov spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia.  

5.  Dohodnutú cenu v priebehu platnosti tejto dohody sa považuje za maximálnu a nemennú. 

6. Zmena dohodnutej ceny je možná len vzájomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku 

podpísaného oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán.  

7. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zvýšiť jednotkové ceny počas trvania dohody v prípade, ak 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dvakrát po sebe zverejní zvýšenie 

ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny predávajúceho na konkrétny druh 

potraviny  s priemernou cenou potraviny, ktorá je  zverejnená na www.apa.sk. 

8. Dohodnutá cena môže byť po dohode zmluvných strán zvýšená o mieru inflácie v SR potvrdenú 

Štatistickým úradom SR, formou podpísaného dodatku k tejto dohode. 

9. Dohodnutú cenu je možné meniť, ak dôjde k zmene zákonných podmienok pre výpočet DPH a iných 

administratívnych opatrení štátu k tejto dohode.  

10. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je/nie je platiteľom DPH a kupujúci nie je platiteľom DPH. 

11. Ak sa predávajúci, ktorý v momente uzavretia tejto dohody nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí 

dohody platiteľom DPH, cena uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy, ako aj ceny jednotkové uvedená 

v Prílohe č. 1 tejto dohody sa budú považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti predávajúceho 

odvádzať DPH.  

 

Článok III. 

Dodacie podmienky 

1. Tovar bude dodávaný na základe objednávok zo strany kupujúceho jednotlivo. 

2. Kupujúci môže realizovať svoje objednávky telefonicky alebo e-mailom. 

3. Takáto objednávka musí obsahovať tieto údaje: 

- názov tovaru 

- množstvo v mernej jednotke 

- požadovaný dátum a čas doručenia 

- miesto dodania. 

4. Kupujúci je povinný realizovať svoje objednávky najneskôr 24 hod. pred požadovaným termínom 

dodania tovaru. 

5. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávok kupujúceho v požadovanom čase, množstve, 

akosti a druhu tovaru vrátane balenia a doručenia na miesto určenia uvedené v objednávke. Kupujúci si 

pri preberaní tovaru vyhradzuje právo neprebrať objednaný tovar, a to až do 10 % z objednaného 

množstva príslušnej položky. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo upresniť objednávku aj v deň dodania tovaru, a to do 6:30  hod.. Uvedená 

lehota dodania tovarov sa týka tovarov štandardne zabezpečovaných z ponukového cenníka, pokiaľ sa 

predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. 

7. Predávaj

úci musí bez meškania oznámiť kupujúcemu vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 

dodávku tovaru a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty dodania. 

8. Súčasťo

u dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 

http://www.apa.sk/
http://www.apa.sk/


9. Dodávka 

tovaru na základe objednávky je splnená dňom písomne potvrdeného prevzatia tovaru kupujúcim. 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom písomne potvrdeného prevzatia tovaru. 

10. Kupujúc

i zabezpečí písomné potvrdenie prevzatia dodávky na mieste určenia. 

11. Kupujúc

i je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu. Ak údaje nesúhlasia alebo je porušený, či 

inak poškodený prepravný obal, resp. tovar zjavne nespĺňa kritériá stanovené príslušnými normami, môže 

odmietnuť tovar prevziať. 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

1. Po 

dodaní tovaru za príslušný kalendárny mesiac predávajúci vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru 

ako daňový doklad. 

2. Predmet

om fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh tovaru podľa nevyhnutnej 

potreby kupujúceho počas trvania dohody. 

3. Faktúra 

musí obsahovať tieto náležitosti: 

• čísla objednávok kupujúceho 

• čísla dodacích listov, na základe ktorých bol daňový doklad vystavený 

• obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho 

• identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, IČ DPH, DIČ) 

• dátum dodania tovaru 

• dátum splatnosti faktúry 

• dátum vyhotovenia faktúry 

• predmet dodania – skladové číslo a názvy jednotlivých tovarov, jednotková cena, 

suma za jednotlivé druhy tovaru a celkom bez DPH, sadzba DPH a celková suma DPH, celková 

fakturovaná suma vrátane DPH. 

4. Zálohov

é platby ani platba vopred sa neumožňujú. 

5. Platby 

budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného ústavu 

kupujúceho. 

6. Dohodn

utá splatnosť súhrnnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  

7. Faktúra 

musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 

náležitosti, kupujúci ju vráti predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia 

opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu, lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho. 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

1. Predávaj



úci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje požiadavkám kupujúceho a príslušným kvalitatívnym parametrom 

podľa platných noriem a poskytuje na daný tovar záruku podľa zákona. 

2. Podmien

ky reklamačného konania: 

a)  pri zistení zjavných nedostatkov pri odbere tovaru si kupujúci vyhradzuje právo takýto tovar 

neprevziať, pričom predávajúci je povinný dodať nový tovar bezodkladne, podľa požiadavky 

kupujúceho. 

b)  skryté vady je povinný reklamovať bezodkladne po zistení vady. 

3. Predávaj

úci je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky vady tovaru na vlastné náklady. 

4. Záruka 

sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo iným zanedbaním zo 

strany kupujúceho. 

5. V 

prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú postupovať primerane podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 

 

Článok VI. 

Sankcie 

1. V 

prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený 

vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

2. V 

prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru podľa čl. III. ods. 5 a 6 tejto rámcovej dohody, 

kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia, t.j. z ceny danej rozsahom 

konkrétnej objednávky, za každý, aj začatý deň omeškania. 

3. V 

prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho budú zmluvné strany postupovať podľa 

ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto 

dohoda sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti maximálne do vyčerpania 

celkovej kúpnej ceny uvedenej v článku II ods. 1. tejto dohody, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností 

nastane skôr. 

2. Táto 

dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 

1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Zmeny a 

doplnky k tejto dohode je možné robiť len formou písomných očíslovaných dodatkov po súhlase oboch 

zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.. 

4. Zmluvné 

strany sú oprávnené odstúpiť od tejto dohody, keď sa pre niektorú z nich stalo splnenie podstatných 

zmluvných povinností úplne nemožným, ako aj pri porušení podstatných zmluvných povinností druhou 



stranou.  

5. Zmluvné 

strany sa dohodli za podstatné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto dohody. 

6. Zmluvná 

strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto dohody, má právo požadovať od druhej zmluvnej 

strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc. 

7. Výpoved

ná lehota tejto dohody je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom od doručenia písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

8. Zmluvné 

vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9. Táto 

dohoda je spracovaná v štyri vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane tri vyhotovenia a predávajúci 

jedno vyhotovenia. Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné. 

10. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju podpísali oprávnenými zástupcami 

štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán. 

11. Neoddeli

teľnou prílohou tejto dohody je: 

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

 

 

 

 

 

V......................................                                                                          V  Bratislave 

 

Dňa: ................................                                                                          Dňa........................... 

 

Za predávajúceho:                                                                                        Za kupujúceho: 

 

 

 

----------------------------------                                                              ------------------------------------- 

            Mgr. Lucia Slováková 

          riaditeľka materskej školy 

 

 

 

 
  

 
 

        

          



      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 „Vajcia“, 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, 

- 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


