
                    OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

Druh postupu:  oslovenie 3 uchádzačov 

Druh zákazky : tovar,služby 

 

ODDIEL I.  Verejný obstarávateľ: 

1. Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Sídlo:                                              T.Vansovej č. 2, 955 01  Topoľčany 

Štatutárny zástupca:                        Mgr. Milan Naňo - riaditeľ 

IČO:                                            00893480      

DIČ:                                                2020419665   

Tel.:                                                 038/5323087     

E-mail:                                            sosoasto@sosoasto.sk 

Internetová stránka:                         www.sosoasto.sk 

Kontaktná osoba vo veciach VO: Kapustová A. 

Telefón:                                            0385323087  

Email:                                              alena.kapustova@sosoasto.sk 

 

2. Komunikácia  

a. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení a poplatkov. 

b. Ďalšie informácie možno získať na adrese:  Vyššie uvedené kontaktné miesto/email 

c. Hlavná činnosť: školstvo 

 

ODDIEL l II. Predmet  a rozsah verejného obstarávania  

a. Názov: nákup mlieka a mliečnych výrobkov 

b. Hlavný kód CPV : 15511000-3 mlieko, 15512000-0 smotana,  

                              15530000-2 maslo,  15540000-5 syrárske výrobky,  

                                    15551000-5 jogurt a ostatné mliečne výrobky 

c. Stručný opis : Predmetom zákazky je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na základe 

objednávok podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Súčasťou dodávky je aj 

doprava na miesto určenia, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru.  

Zákazka sa zadáva na zmluvne obdobie = 12 mesiacov . 

d. Celková odhadovaná hodnota zákazky : 35 118,51   € bez DPH.  

e. Obdobie : od 1.5.2022 – 30.4.2023  

f. Zákazka sa delí na časti : nie 
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g. Opis obstarávania : 

Jedná sa o dodanie : a/ hlavná činnosť -zásobovanie kuchyne pri prípravy stravy pre 

žiakov. 

                                                b/ podnikateľská činnosť – zásobovanie kuchyne pri príprave  

                                                   stravy pre  cudzích stravníkov. 

h. Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena na dodanie predmetu zákazky  

i. Informácia o variantoch : 

Budú sa akceptovať varianty : nie 

 

ODDIEL  III. Právne  a administratívne informácie  

1. Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum : 31.32022 do  14,oo hod. 

Jazyk : slovenský 

2. Predkladanie  a   vyhodnotenie ponúk: 

P r e d k l a d a n i e  - Ponuky môžu byť  doručené  poštou na adresu školy alebo 

osobne do budovy školského internátu na 1. poschodie, kancelária pokladne č. 

dverí 102 v uzatvorenej obálke s označením predmetu zákazky. 

      Verejného obstarávanie sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý  splňa podmien-   

      ky  účasti týkajúceho sa osobného postavenie v § 32 odst. 1/ ZVO. 

     Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sa oso- 

     bitného  postavenia , verejný obstarávateľ v súlade s § 152 odst. 4 ZVO overí za-   

     písanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.  

    V y h o d n o t e n i e    súťažných návrhov 

Ponuky bude vyhodnocovať komisia určená na posúdenie predložených súťažných 

ponúk bez účasti uchádzačov a o výsledku verejného obstarávania budú uchádzači 

informovaní písomnou formou. 

Dátum a čas : 4.4.2022 o 8,00   hod. 

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk, bude vykonané v súlade s § 

52 ZVO. 

 

 

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na predmet zákazky na dohodnuté 

zmluvné obdobie.  


