
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa. 
Názov:  Školský internát 
Sídlo:  Ul. J. Švermu 1736/14 
IČO:  00163791 
Zastúpený: Ing. Katarína Vričanová - riaditeľka 
Tel.:  045/5334207, 045/5366363 
e-mail:  sekretariat@skinternatzv.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky. 

Mliečne výrobky 
 
3. Druh zákazky. 

Tovar 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky. 

Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky. 

1. 12. 2020 – 31. 07. 2021 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky. 
24 400,- EUR bez DPH 

 
7. Komunikácia medzi verejným obstarávate ľom a záujemcami/uchádza čmi. 

Obstarávateľ so záujemcami/uchádzačmi bude komunikovať e-mailom, ponuky budú 
doručené osobne, poštou alebo e-mailom na adresu: ekonom@skinternatzv.sk 
 

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke. 
Ceny v ponuke budú uvedené v EUR v tvare: 
Cena bez DPH: 
DPH: 
Cena vrátane DPH 
 

9. Opis predmetu zákazky. 
Názov tovaru Merná 

jedn. 
Predpokl. 

množ.  
Jednotko
vá cena 
bez DPH  

 Cena za 
predpokl. 
množstvo 
bez DPH   

DPH  Cena za 
predpokl. 

množstvo s 
DPH   

Mlieko trvanlivé 1,5% tuku l 7380               -                   -     

Mlieko trvanlivé 3,5% tuku l 360     

Mlieko čerstvé 1,5% tuku l 174               -                   -     

Smotana na var. 1 l 12-16% 
tuku 

l  360               -                   -     

Smotana na varenie 31-33% 
tuku 1 l 

l 192               -                   -     

Smotana čerst. 200g 12%tuku 
sladká 

ks 120               -                   -     



 

 

Smotana kyslá 16% tuku 200 ml ks 80               -                   -     

Smotana kyslá 16% tuku 5 kg 
bal. 

ks 20               -                   -     

Syr tvrdý neúdený 45% tuku v 
sušine (Eidam) 

kg 207               -                   -     

Syr tvrdý údený 45% tuku v 
sušine (Eidam) 

kg 265               -                   -     

Salámový syr, tuk v sušine 50-
60% vhodný na vyprážanie 

kg 105               -                   -     

Syr tavený 1 kg. 50% tuku v 
sušine 

kg 35               -                   -     

Syr tavený 100 g črievko 50% 
tuku v sušine 

ks 1700               -                   -     

Syrokrém 150g/3ks 50% tuku v 
sušine 

Balenie - 
3 ks 

1700               -                   -     

Syr tav. 140g/8ks trojuholníkový 
50% tuku v sušine 

Balenie - 
8 ks 

1700               -                   -     

Maslo čerstvé 250g bal., min. 
82% tuku 

ks 2560               -                -     

Bryndza 50% ovčieho syra  kg 79               -                   -     

Jogurt smotanový biely 5 kg 
bal.,  bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok   

ks 30               -                   -     

Jogurt smotanový biely 150 g 
bez zahusťovadiel, syntetických 
farbív, aróm a konzervačných 
látok 

ks 820               -                   -     

Jogurt smotan.rôzne.príchute 
150g bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok 

ks 3460               -                   -     

Krém z tvarohu, smotany, cukru, 
80 g rôzne príchute (Pribináčik). 

ks 1600               -                   -     

Termizovaný tvarohový dezert 
90 g všetky príchute (Termix) 

ks 1209               -                   -     

Zakysanka 200 ml. ks 1152               -                   -     

Syr čerstvý 180 g s neochutený 
(Cotage cheese) 

ks 615               -                   -     

Syr čerstvý 180 g s ochutený 
(Cotage cheese) 

ks 829               -                   -     

Syr plátkový 100g min.  tuku v 
sušine 30% 

ks 1703               -                   -     

Syr zo sójového mlieka údený 
(Tofu) 

kg 132               -                   -     

Syr so zelenou plesňou 
porcovaný 110g - 140 g bal. 
(Niva) 

kg 10               -                   -     

Syr.nátierka 1-200g 
bal.ochutená - všetky príchute 

kg 112               -                   -     



 

 

Tvaroh hrudkový 3- 5 kg bal. kg 128               -                   -     

Tvaroh hrudkový 250 g bal.  ks 127               -                   -     

Syr parený, údený nezrejúci, tuk 
v sušine min. 30% (parenica) 

kg 30               -                   -     

Syr parený, neúdený nezrejúci 
tuk v sušine min. 30% 
(parenica) vákuovo balený 105 
g bal.  

ks 599               -                   -     

Syr feta (obsahuje ovčie a kozie 
mlieko) 

kg 12               -                   -     

Jogurtový kokteil 200 g (BIFI 
nápoj) bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok 

ks 1152               -                   -     

Acidofilné mlieko 250 ml. rôzne 
príchute, bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok 

ks 2051               -                   -     

Mäkký zrejúci syr s bielou 
plesňou, sušina min 43%, tuk v 
sušine 45% s hmotnosťou 90 -
120g/ks 

kg 105     

spolu                 -                   -     

 
 

10. Rozdelenie zákazky na časti. 
Zákazku nie je možné rozdeliť 
 

11. Podmienky ú časti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splne nia. 
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky - fotokópia 
a čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f (v prílohe výzvy) 
 
 
 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Kritériom je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky 
 

13. Obchodné podmienky. 
Obstarávateľ neposkytuje preddavok, lehota splatnosti faktúry je 30 dní   od doručenia 
faktúry 
 

14. Obsah ponuky. 
Návrh na plnenia kritéria – cenová ponuka v tvare:  
 
Celková cena na predmet zákazky bez DPH v EUR: 
DPH v EUR: 
Celková cena na predmet zákazky vrátane DPH v EUR: 
 
Doklad o oprávnení podnika ť v predmete zákazky - fotokópia  
Podpísaný návrh zmluvy  
Čestné vyhlásenie pod ľa § 32 ods.1, písm. f (v prílohe výzvy)  



 

 

 
15. Spôsob predloženia ponuky. 

Ponuka bude doručená poštou na adresu: Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, 960 
78 Zvolen do 20. 11. 2020 alebo osobne na sekretariát Školského internátu do 20. 11. 
2020 do 14.00 hod. alebo e-mailom na adresu ekonom@skinternatzv.sk do 20.11.2020. 
Obal ponuky bude označený heslom: „Zákazka s nízkou hodnotou –  Mlie čne 
výrobky – neotvára ť“  
 
  
 

16. Lehota na predkladanie ponúk. 
Uchádzači predložia ponuku do 20. 11. 2020, v prípade osobného doručenia do 20.11. 
2020 do 14.00 hod. 
 

17. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu za dávania zákazky uchádza čom. 
Výsledok postupu zadávania zákazky bude uchádzačom  oznámený e-mailom    do 30. 
11. 2020 
 

18. Ďalšie (dopl ňujúce) informácie. 
Obhliadka priestorov nie je nutná 
 

19. Prílohy: 
Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka 
Návrh zmluvy  
Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f (v prílohe výzvy) 
 

  
Vypracovala: Ing. Katarína Kulfanová 
Vo Zvolene, dňa 06. 11. 2020 
 
 
 
        Ing. Katarína Vričanová 
              riaditeľka školského internátu  


