
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno
Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaná a o
Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová

Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktná osoba pre technické veci:

Ildikó Pintérová

Telefón: 035/2851 336
E-mail: ildiko.pinterova@komarno.sk

2. Predmet / názov zákazky:

- Názov zákazky:

Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky
Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto dodania: ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

CPV: 15810000 – 9  Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské
výrobky

Na dodanie predmetu obstarávania bude uzatvorená rámcová zmluva na jeden
kalendárny rok.

3. Opis predmetu zákazky:

- Predmetom zákazky je dodávanie tovaru – Pekárenských výrobkov a čerstvého
pečiva – v kvalite podľa platných noriem, do školských jedální v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Komárno, doprava a vyloženie do určených priestorov týchto
zariadení.

- Dodávanie tovaru bude realizované po dobu trvania zmluvy, podľa potrieb
jednotlivých školských jedální, na základe objednávok riaditeliek školských jedální
a to aj v minimálnych množstvách.

- Verejný obstarávateľ bude vyžadovať  dodávku  v lehote,  v ktorej  z doby  spotreby
vyznačenej na dodanom  tovare neuplynula viac ako ½.

- Minimálne požiadavky na dodanie predmetu zákazky:

- dodávanie tovaru včas a na miesto v súlade s telefonickými alebo e-mailovými
objednávkami zadávanými riaditeľkami školských jedální podľa priebežne
vznikajúcich potrieb jedálne,

- schopnosť zabezpečiť dodávku denne v čase od 06:00 do 07:00,

- dodávateľ musí byť schopný operatívne reagovať na aktuálne požiadavky
riaditeliek ŠJ a dodávať aj v minimálnych množstvách podľa potreby,



- balené potraviny – hygienicky balené + gramáž zaznačená na obale + dátum
spotreby

- dodržiavanie hygienických zásad a predpisov na prepravu, skladovanie
a manipuláciu s predmetom zákazky,

- preprava a dovoz tovaru – potravín musí zodpovedať hygienickým predpisom.

 Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania (cena bude zahŕňať všetky náklady,
vrátane dodania a vyloženia tovaru do skladov jednotlivých školských jedální.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

- Predpokladaná hodnota zákazky: 16.678,00 € bez DPH

5. Možnosť predloženia ponuky:

- Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.

 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu na miesto dodania na základe
preukázateľného odovzdania a prevzatia tovaru objednávateľom.

 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

 Školské zariadenia v pôsobnosti mesta Komárno, t.j.:

Školská jedáleň Eötvösa 39, 945 01  Komárno

Školská jedáleň Mieru 2, 945 01  Komárno

Školská jedáleň Komenského 3, 945 01  Komárno

Školská jedáleň Pohraničná 9, 945 01  Komárno

Školská jedáleň Práce 24, 945 01  Komárno

8. Náklady na ponuku:

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

9. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený
poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže  byť kópia
oprávnenia podnikať alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo
živnostenského registra Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym
zástupcom,

- doklad o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi : HACCP Systém analýzy
rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov vo výrobe. Zo zákona o potravinách č.
152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť
pre všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu,
vypracovať a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly



hygieny potravín HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín a
nápojov, uspokojenie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu
zdravotných rizík.

10. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačovi na celý predmet zákazky musí obsahovať:

- Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (príloha 1a; 1b ),

- základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 2),

- doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky,

- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme,
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne na adresu:
Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo poštou na
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno.

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu.

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve,

- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla
alebo miesta podnikania uchádzača),

- obal musí byť označený:

Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky“ - NEOTVÁRAŤ

12. Termín doručenia cenovej ponuky:

- do 16. septembra 2019 do 09.00 hod.
- Ponuky prijaté po tomto termíne nebudú vyhodnocované.

13. Vyhodnotenie ponúk:

 Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie
uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti
jeho ponuky.

- Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich
cenovej ponuky.

15. Použitie elektronickej aukcie:

- Áno – bude použitá elektronická aukcia.

- Vstupnými cenami budú ceny bez DPH v listinnej podobe tých uchádzačov, ktorí
splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní.



- Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať
v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou.

- Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorých ponuky
predložené v listinnej podobe splnili určené podmienky a boli vyhodnotené zriadenou
komisiou.

- Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových
cien upravených smerom nadol.

- Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

- Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na
určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú
nové ceny upravené smerom nadol.

- Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich
vyhodnocovanie v reálnom čase.

- Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie
certifikovanom Úradom pre verejné obstarávanie.

- Ak do verejného obstarávania bude predložená len jedna cenová ponuka, verejný
obstarávateľ bude postupovať podľa § 54 ods. 15) Zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaná a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16. Doplňujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve,

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka.

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.

- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu
obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania
ďalšieho uchádzača v poradí.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
vedúca odboru



Príloha č. 1a)

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ

Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno

Predmet zákazky: Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky

Názov
Balenie
podľa

upresnenia
g/ks

Jednotková cena
prepočítaná na

1 kg v
EUR bez DPH

Jednotková
cena bez DPH

za ks / kg

Predpokladané
množstvo v kg

na 1 rok

Celková cena na
predpokladané

množstvo v kg za
zmluvné obdobie v

EUR bez DPH

Bábovka  mramorová 400g 164

Chlieb pšenično ražný, krájaný 1200 g 21 890

Sendvič krájaný 450g 518

Pletenka 110g 92

Lupačky s makom 70 g 47
Mriežkové pečivo s ovocnými
plnkami 120g 15

Croissant plnený 50,60g 119

Rohlík obyčajný 50g 653

Rožok grahamový 50g 782

Viaczrnný rožok 50g 105

Šatôčky lekvárové 80,90g 35

Tvarohový koláč 70, 80,90g 25

Makovka -  brioška 70g 135



Vianočka maslová 350,400g 411

Závin kak., mak, orech 350,400g 236

Muffin 40g 79

Žemľa 50g 40

Celozrnná žemľa 50,55g 95

Chlieb cereál 400g 718

Chlieb  dlhý cereál 600g 164

Chlieb toast krájaný 500g 50

Strúhanka z bieleho pečiva 500g 1 274

Strúhanka bezlepková 250g 15



Príloha č. 1b)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky :
Potraviny pre školské jedálne –

pekárenské výrobky

Obchodne  meno: ....................................................................

Sídlo alebo miesto  podnikania: ...................................................................

Názov položky Cena v € bez DPH Sadzba DPH v € Cena v € s DPH

Potraviny pre
školské jedálne –
pekárenské výrobky

V .......................................  dňa ..........................................

Pečiatka, podpis ......................................................



Príloha č. 2)

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................................................

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

Právna forma:                                                    ............................................................

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: ............................................................

Kontaktné údaje uchádzača: ............................................................

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ............................................................

Telefón: ............................................................

Fax: ............................................................

E-mail:                                                               ............................................................

Meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za použitie elektronickej
aukcie:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ............................................................

Telefón: ............................................................

Fax: ............................................................

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

Pečiatka, podpis ...............................................


