
 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, na dodanie predmetu zákazky v rámci projektu: 

„NÁKUP  BRAVČOVÉHO  A HOVÄDZIEHO  MÄSA“. 
 
Predmet zákazky: Tovar – potraviny, do výšky predpokladanej hodnoty zákazky 40.000 €, 
služba (dovoz) 
Kód CPV: 15113000 – 3 Bravčové mäso, 15111100 – 0 Hovädzie mäso,  
6000000 – 8 dopravné služby 
   
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón:  041/507 39 14 
Fax:  041/507 39 12 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček -  vo veciach VO 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva na dobu 
trvania 1 rok (12 mesiacov od podpisu zmluvy). 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Školské jedálne pri Základných školách na Ul. E. Lániho a na Ul. 
mieru v Bytči. 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o pravidelné dodávky 
bravčového a hovädzieho mäsa pre potreby školských jedální, pri Základných školách na Ul. 
E. Lániho a na Ul. mieru v Bytči.  

Dodávka chladeného čerstvého mäsa vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania, na 
základe potrieb objednávateľa, podľa čiastkových objednávok. Spôsob spracovania a dodania 
bravčového a hovädzieho mäsa musí spĺňať hygienické štandardy na prepravu v súlade s 
Potravinovým kódexom a VZPP. Podrobnejšie v s súpise požadovaných tovarov a jeho 
dodávok. Cena musí byť určená s dopravou. 

Por.č. Popis MJ  Max. množstvo v kg Cena bez DPH Cena s DPH 

1. Bravčové pliecko b. k. kg 2.140   

3. Bravčové stehno b. k.  kg 1.639   

4. Bravčové karé b. k.  kg 443   

5. Hovädzie zadné b. k.  kg 2.432   

6. SPOLU ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY  6.654   

 

5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 



6.  Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

7.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
     
   -  doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ak je uchádzač zapísaný do 
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

- zoznam dodávok tovaru, alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 
s uvedením cien v ktorom musí byť uvedený aspoň jeden odberateľ za každý rok, ktorým 
sú stravovacie zariadenia pre školské zariadenia. Uchádzač pre splnenie tejto podmienky 
predloží zoznam zmluvných odberateľov – obchodné meno a adresu sídla spolu 
s uvedením ceny za dodávku, objem dodávky, termín plnenia a kontaktu na odberateľa. 
Každá dodávka bude potvrdená odberateľom.  

- Uchádzač musí preukázať, že realizoval obdobné dodávky tovaru za predchádzajúce tri 
roky a to s ročným objemom min. 40.000 € bez DPH za každý kalendárny rok. 

  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Uchádzač má preukázať dostatočnú 
skúsenosť s dodávaním tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je premet 
zákazky. 
 

- Potvrdenie ŠVaPS SR, ktorým uchádzač preukáže pridelenie veterinárneho kontrolného 
čísla pre prevádzku dodávateľa mäsa a mäsových výrobkov, ktoré musí byť predložené, 
ako originál, alebo úradne overená kópia 

- Platný certifikát ATP vydaný autorizovaným, alebo notifikovanými osobami, že uchádzač 
disponuje motorovými vozidlami, ktoré sú spôsobilé na prepravu na základe Dohody 
o medzinárodnej preprave skaziteľných potravín a o špeciálnych dopravných alebo 
prepravných prostriedkoch používaných na takúto prepravu. Uchádzač predloží originál, 
alebo úradne overenú kópiu. 

- Rozhodnutie ŠVaPS SR, ktorá uchádzačovi schválila činnosť na: 
• rozrábanie čerstvého mäsa, jeho skladovanie a uvádzanie na trh, 
• výrobu tepelne spracovaných mäsových výrobkov z čerstvého mäsa, na ich 

skladovanie a uvádzanie na trh, 
• výrobu škvarených živočíšnych tukov, oškvarkov, ich skladovanie, uvádzanie na trh. 

Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú fotokópiu požadovaného dokladu. 
 
V prípade, že dodávku tovaru bude uchádzač zabezpečovať na základe zmluvného vzťahu 
s dopravcom, predloží v ponuke i kópiu takejto zmluvy s fotokópiami príslušných 
dokladov prepravcu. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Uchádzač má preukázať dostatočnú 
technickú vybavenosť na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru, 
ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie 
schopnosti uchádzača, že dokáže zabezpečiť dodávku tovaru, dopravnými prostriedkami, 
ktoré spĺňajú požiadavky na prepravu tovarov, ktoré nemožno uchovávať pri bežnej 
teplote, alebo podliehajú nežiaducim zmenám a znehodnocujú sa  najmä tým, že sa 
kazia, môžu zmeniť svoju konzistnenciu a preto si vyžadujú uskladnenie a uchovávanie pri 
nižších teplotách aj pri dovoze a odvoze. 

 
Ďalšie technické požiadavky na predmet zákazky: 



 
-    Chov zvierat musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 39/2007 Z. z. a to najmä v súlade s § 

22 tohto zákona. Zároveň chov zvierat musí byť v súlade s ostatnými VZPP, a to 
predovšetkým nariadení vlády SR č. 322/2003 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 
368/2007 Z. z., ktoré stanovuje minimálne normy na ochranu zvierat chovaných alebo 
držaných na farmárske účely, nariadenia vlády SR č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády SR č. 325/2003 Z.z 

- Požiadavky na mäso a jeho úpravu musí byť v súlade s Vyhláškou MP SR 423/2012 Z.z. 
-     Musí byť preukázaný pôvod mäsa v súlade so VZPP. 
- Preprava musí byť zabezpečená tak, aby bolo mäso pri prevoze uložené v samostatnej 

časti vozidla, kde teplota nepresahuje 5° C bez ohľadu na externú (vonkajšiu) teplotu. 
-     Normatívne určené vnútorné teploty mäsa musia byť dodržané v celom priebehu 
      manipulácie a dovozu v súlade s Vyhláškou MP SR 423/2012. Z.z. 
-     Dodané mäso musí mať lehotu spotreby minimálne 3 dni od dodania. 
-     Mäso nesmie obsahovať zvyšky rezíduí antibiotík a iných chemických látok. 
 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 2.3.2015. do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 

v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- „Nákup bravčového a hovädzieho mäsa“ - NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
 

9.  Ponuka obsahuje: Ponuku na celý predmet zákazky na uvedenom formulári, vo formáte 
xls, alebo pdf. 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 31.600,00 € bez DPH. 
 
11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač v priloženej tabuľke na základe vlastných 
výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 
zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o navrhovanej cene vo formulári. 
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať z prostriedkov  rozpočtu  verejného obstarávateľa. Platba za 
plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní tovaru, na základe 
predložených faktúr.  
Verejný obstarávateľ požaduje fakturáciu dodávateľa max. 1x do týždňa.  
Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje uchádzačov, že nemôže predmetný tovar 
skladovať a uprednostňuje denný rozvoz tovaru do prevádzky. 
Fakturácia bude zvlášť pre školskú jedáleň na Ul. E. Lániho a školskú jedáleň na Ul. mieru. 
Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 14 dní odo dňa doručenia do podateľne 
verejného obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas trvania zmluvy vykonať prieskum trhu za 
účelom získania aktuálneho stavu cien tovaru na trhu a požadovať od dodávateľ primeranú 
úpravu cien dodávaných komodít.  Bližšie v kúpnej zmluve uzavretej s víťazným uchádzačom. 



 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• 70 
2. Kritérium na vyhodnotenie Početnosť rozvozov v týždni (v dňoch) 30 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 
13.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 
cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená 

v EUR, 
cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 
bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

13.2.Početnosť rozvozov predmetu zákazky v týždni 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyššou ponúkanou frekvenciou rozvozov v 
týždni vyjadrenou v dňoch. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách 
uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu 
navrhovanú početnosť rozvozov predmetu zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel ponúkanej 
vyhodnocovanej početnosti a ponuky a s najvyššou ponúkanou frekvenciou rozvozu predmetu 
zákazky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

 
14. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle 
§ 46 zák. č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať kúpnu zmluvy s víťazom verejného 
obstarávania v nadväznosti na termín zrušenia zmluvy s pôvodným dodávateľom 
predmetu zákazky, t. j. marec, resp. jún roku 2015. Bližšie podmienky a termín uzavretia 
zmluvného vzťahu, budú dohodnuté s víťazom procesu verejného obstarávania. 
 
 
 

Bc. Miroslav Minárčik 
          primátor 


