
< 

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce 

IČO: 35542128, tel. 056/6424184, email: riaditelka@mssvaianskeho.sk 

www, msshvaj anskeho. sk 

VÝZVA 
na predloženie ponuky 

k zákazke do limitov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní 

( v súlade s § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov dodanie tovarov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
tel.: 
e-mail: 

Materská škola S. H. Vajanského 
ul. Vajanského 5, 071 01 Michalovce 
Anna Veľková 
355 42 128 

: Ing. Slavomíra Stašková 
056/6424184 
msshvai an@azet. sk 

2. Predmet zákazky; Nákup mlieka a mliečnych výrobkov 
" Hlavný slovník CPV: 15511000-3 Mlieko 

15500000-3 Mliečne výrobky 

3. Typ zmluvy: Rámcová zmluva podľa Obchodného zákonníka 
uzatvorená na dobu určitú, to znamená na dobu 
jedného roka. 

4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Materská škola S.H. Vajanského 

5. Variantné riešenie: nepripúšťa sa 

6. Termín dodania predmetu zákazky: priebežne v priebehu rokov 2015 a 2016, to 
znamená počas platnosti zmluvy. 

7. Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk: 
a) do 15. 4. 2015, najneskôr do 15.00 hod. 
b) e-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávate!', alebo osobne u kontaktnej 
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osoby na adrese verejného obstarávateľa. 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR 
d) obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto 

skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní), doklad o oprávnení dodávať tovar podľa § 26 
ods. 1 písm. f, zákona 25/2006. 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 800,00 EUR bez DPH 
9. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet dodávky, vrátane dopravy 

do miesta dodania. Uchádzač uvedie cenu bez DPH tým, že vyplní tabuľku č. 1 v prílohe č. 1 
tejto „výzvy" a to stanovením jednotkových cien jednotlivých tovarových komodít. 

10. Požadované obchodné podmienky 
- cenová ponuka ostáva v platnosti počas platnosti zmluvy a budú v nej zahrnuté všetky 

náklady vrátane dopravy, poštovného a balného a pod. 
- tovar bude objednávaný priebežne formou písomných alebo telefonických objednávok, 
- verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, 
- na základe objednávky bude vystavená faktúra, ktorej prílohu musí tvoriť dodací list, 
potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho, 

- dátum splatnosti faktúr je 21 kalendárnych dní, 
- kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade uplatnenia reklamácie neuhradiť faktúru až do doby 

odstránenia reklamácie, 
- kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade ak úspešný uchádzač nebude schopný dodať 
požadovaný tovar, osloviť za účelom jeho zabezpečenia i uchádzača, ktorý sa umiestnil na II. 
mieste. 

12. Doplňujúce doklady a informácie 

- každý záujemca predloží doklad o oprávnení podnikať, v oblasti dodávok predmetného 
tovaru (fotokópiu výpisu zo Živnostenského , resp. Obchodného registra.) 

- na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorého 
verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie o zmluvných podmienkach 

- neúspešných uchádzačov nebude verejný obstarávateľ informovať o vyhodnotení ponúk 
- uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré 

im vznikli z dôvodu prípravy a doručenia ponuky. 

13. K forme a obsahu ponuky 

- ponuka musí obsahovať i písomné prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami 
uvedenými vo „Výzve „ verejného obstarávateľa. 

- kompletne vyplnenú Prílohu č. 1 k Výzve na predloženie ponuky - táto časť bude tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

- v cenovej ponuke musí byť uvedená kontaktná osoba dodávateľa, meno, priezvisko, telefóne 
číslo a e-mail) a identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa, alebo sídlo uchádzača, 
štatutárny zástupca, ICO, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu.) 

- cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej a zapečatenej obálke označenej okrem 
adresy verejného obstarávateľa nápisom „Cenová ponuka - nákup mlieka a mliečnych 
výrobkov" - NEOTVÁRAŤ 

- cenovú ponuku je možné podať poštou alebo osobne (pre dodržanie termínu predloženia 
bude právoplatný dátum a hodina doručenia do podateľne verejného obstarávateľa), 



Materská škola 
Michalovce 

S, H. V a l a s k é h o j p 

V Michalovciach dňa 1.4.2015 
Anna Veľková 
riaditeľka MŠ 

Príloha 1 Cenová ponuka - Mlieko a mliečne výrobky 



Predmet zákazky: Mlieko a mliečne výrobky 

Cenová ponuka 
v 

Školská jedáleň pri Materskej škole, Vajanského 5,071 01 Michalovce 

Sortiment výrobkov Merná 
jednotka 

Predpokladané 
množstvo 

Jednotková cena 
v Eur bez 

DPH/ za kg, ks 

Cena spolu v Eur 
bez DPH DPH 20 % Cena spolu v Eur 

s DPH 

Mlieko 1,5 % 1 350 
Mlieko 3,5 % 1 800 
Maslo 125 g ks 800 
Tvaroh 200 g ks 335 
Jogurt ovocný 135 g ks 1200 
Smotana 16 % 1 20 
Smotana 10 % 1 20 
Bryndza termizovaná kg 10 
Rastlinné maslo ks 700 
Syr Eidam 45 % kg 70 
Karička 125 g ks 170 
SPOLU 


