
 Gymnázium Nové Zámky 
 Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, PSČ 94061 

 tel.: 035/6400060  fax: 035/6420404  mail: skola@gymnz.sk  web: www.gymnz.sk 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  z.n.p.   (ďalej len ako „ZVO“) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov verejného obstarávateľa:   Gymnázium Nové Zámky 
    Sídlo:                Nové Zámky, Ul. M. R. Štefánika 16 
    Štatutárny zástupca:              Milan Holota 
    IČO:                160288  
    DIČ:                2021033586 
    Tel.:                035 6420403  
    Fax:                                             035 6520404 
    E-mail:                skola@gymnz.sk 
    Bankové spojenie:              Štátna pokladnica 
    Číslo účtu:                SK53 8180 0000 0070 0031 2102 
    Kontaktná osoba vo veciach 
    zákazky:          Klaudia Šulganová 
    Telefón:                                         035 6406801 
     Email:          gymnz.jed@gmail.com 
    Kontaktná osoba vo veciach 
    verejného obstarávania:               Ing. Viera Simičová 
    Telefón:         035 6400080 
    Email:          viera.simicova@gymnz.sk 
2. Miesto predloženia (doručenia) 
    ponuky:        Gymnázium, M.R.Štefánika 16, Nové Zámky 
3. Predmet obstarávania:     Potraviny pre ŠJ Gymnázia Nové Zámky  
          - skupina potravín  „Základné potraviny“ 
              
4. Typ zmluvy, ktorá bude  
    výsledkom VO:       Rámcová dohoda na dodanie potravín 
          „Základné potraviny“ 
  
5. Podrobný opis predmetu zákazky  viď prílohu č. 1 
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  viď prílohu č. 1 
7. Miesto dodania predmetu zákazky Školská jedáleň Gymnázia Nové Zámky, 
            Ul. M. R. Štefánika 16 
8. Lehoty na dodanie alebo 
    dokončenie predmetu zákazky 
    alebo trvanie zmluvy           od 10. 1. 2020 do 9. 1. 2022  
9. Financovanie predmetu zákazky:  BÚ - Stravovanie, Gymnázium M. R.  
           Štefánika,  Nové Zámky . Vedúca ŠJ na 
           základe faktúry vyhotoví platobný príkaz 
           v zmysle vnútroorganizačnej smernice č. 
           7/2014, bodu C a odovzdá ho  na  
           zaplatenie ekonomickému oddeleniu 
10.Lehota na predloženie ponuky:    3. január 2020 o 10,00 hodine   
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11. Spôsob predloženia ponuky:        poštou, osobne, alebo elektronicky  na  
           adresu obstarávateľa 
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
      s pravidlami ich uplatnenia       
      a spôsob vyhodnotenia ponúk       - pomer primeranej ceny v EUR s DPH ku          
           kvalite tovaru, spojenú s dovozom tovaru, 
       -   tovar slovenskej výroby 
       -  tovar vyrobený v krajinách EÚ ak sa nevyrába (nemá pôvod) na Slovensku 
       -  tovar, ktorý sa preukázateľne nevyrába (nemá pôvod) v krajinách EÚ 
              
13. Pokyny na zostavenie ponuky:     - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti              
       týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona 343/2015  
       Z.z. o VO a preukázať ich splnenie dokladmi  ako sú doklad o oprávnení                                                
       uskutočňovať  práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 
     - uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo VO, ktorý       
       vedie Úrad pre VO podľa § 183/zákona  
     -  nemožnosť variantného riešenia  
     - uchádzač doplní cenu v priloženej prílohe  č. 1  
     - uviesť identifikačné údaje uchádzača 
 
14. Otváranie ponúk:                       7. január 2020   o 10,00 hodine  
      na Gymnáziu, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky,  ( miestnosť č.  4028) 
 
15. Lehota viazanosti ponúk:     30. január  2020  
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
      - k tejto výzve je potrebný doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je  
         predmetom tejto výzvy  
      - po vyhodnotení cenových ponúk budú  uchádzači písomne oboznámení                    
        s výsledkom vyhodnotenia 
      - s úspešným uchádzačom bude uzatvorená  rámcová dohoda 
      - ak úspešný uchádzať  z akéhokoľvek  dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením            
        dohody verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom  
        v poradí, 
     -  všetky výdavky spojné s prípravou, predložením dokladov a predložením  
        cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči  
        verejnému obstarávateľovi 
 
S úctou 
 
       ______________________________ 
       Milan Holota riaditeľ školy 
 
V Nových Zámkoch 12. decembra 2019 
 
Prílohy: prosím doplniť 
Príloha č. 1  
Príloha č. 2    


