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Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 

Kušnierska brána 349/2 , 060 01 Kežmarok 

   

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa       Naše číslo                     Vybavuje/linka                                        Kežmarok 

                  - / -                  387 /2021                      Ing. Kačmareková 052 / 452 30 40    21. decembra 2021 

              

 

Vec: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická so sídlom Kušnierska brána 349/2, 

06001  Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 

„Zabezpečenie ostatných potravín pre školskú kuchyňu, pekáreň, cukrárne a predajne“.  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  

Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická  

Sídlo: Kušnierska brána 349/2, 060 01  Kežmarok 

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy  

IČO: 00 159 468         

DIČ: 2020709680          

Tel.: 052 / 452 30 40             

E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk  

      Internetová stránka: www.soskezmarok.sk 

      Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

      Číslo účtu: 7 000 518 215/8180       IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0051 8215 

      Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Kačmareková Alena 

      E-mail: kacmarekova@soskezmarok.sk 

                                                                                                                                                                                                              

 

2.   Predmet  zákazky: 

Zabezpečenie ostatných potravín, ktoré neboli obstarané samostatným verejným obstarávaním, pre 

školskú kuchyňu na hromadné stravovanie žiakov a zamestnancov verejného obstarávateľa a ďalších 

stravníkov, pre školskú pekáreň a cukrárne na výrobu pekárenských a cukrárenských výrobkov a pre 

vlastné predajne v súlade s nižšie uvedenou špecifikáciou alebo ekvivalentných výrobkov. 

Hlavný slovník: 1500 0000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 

                            

Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje povinnosť dodávať tovar  najvyššej kvality a plniť 

požiadavky stanovené legislatívou a označovanie komodity zabezpečovať v súlade s platnou 

legislatívou. Ďalej požaduje minimálne dodržiavanie požiadaviek na ich  výrobu,  manipuláciu s nimi 

a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou č. 83/2016 Z. z.  Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. januára 2016.   

 

Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok uchádzačom bude  vykonávať kontrolu preberaného 

tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti 
napr. overením, aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude 

preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – farba, vôňa, 

konzistencia tovaru. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, 

verejný obstarávateľ tento tovar nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie dohody.   

 

mailto:sekretariat@soskezmarok.sk
http://www.soskezmarok.sk/


Zákazka: „Zabezpečenie ostatných potravín pre školskú kuchyňu, pekáreň, cukrárne a predajne“ Strana 2 z 14 
 

 

3.       Rozsah zákazky:   

     Predpokladané množstvo predmetu zákazky je iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej 

spotreby verejného obstarávateľa a bude verejným obstarávateľom upravované počas platnosti 

rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a 

dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby 

verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody do 31.12.2022.  

     Predmet obstarávania je rozdelený na dvadsaťjeden (29) samostatných častí,  dodávaný tovar musí 

spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu a  musí byť označený 

v súlade s platnou legislatívou. 

     Tovar sa bude objednávať na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného 

obstarávateľa.  

     Súčasťou predmetu obstarávania  sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, 

naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na príslušné miesto dodania. 

Zoznam odberných miest verejného obstarávateľa:  
- Ľubica, gen. Svobodu 129 

- Kežmarok, Jakuba Kraya 8 

- Kežmarok, Kušnierska brána 349/2 

 

Predmet zákazky je rozdelený na dvadsaťdeväť samostatných častí, uchádzač môže zaslať 

cenovú ponuku na jednu časť, viaceré časti alebo na všetky časti. Nie je povolená možnosť 

predloženia variantných riešení. Ak sa v texte spomína konkrétna značka alebo veľkosť balenia, 

je možné predložiť ekvivalent, avšak ak požadujú naši pekári, či cukrári vyslovene určitú 

značku, kvôli dodržaniu rokmi osvedčenej receptúry budeme musieť túto požiadavku zohľadniť 

v cenových ponukách. 

Predpokladané množstvo  je pre obdobie do 31.12.2022  nasledovné: 

 

 

Časť 1. Trvanlivé mlieko a mliečne výrobky 
  

Mlieko sušené plnotučné  25 kg 

Mlieko sušené 400g 10 ks 

Mlieko zahustené (Salko) 397g 200 ks 

Mlieko zahustené kakao (Salko) 397g 100 ks 

Mlieko zahustené karamel (Salko) 397g 110 ks 

Smotana do kávy 10x10 90 bal 

PHZ SPOLU: 900,38 EUR bez DPH 

   

   Časť 2. Ovocné šťavy a džúsy 
  

Citrónka /Alina/ 675 ml 15 ks 

Citrónová šťava 1 l 10 ks 

Citronová šťava porc. 8 ml 120 ks 

Džús 1L /Zeus/ 132 ks 

Džús CBA 250  ml 185 ks 

Džús Hello 250 ml 220 ks 

Džús ZEUS 0,2 l 40 ks 

Sunquick pomarančová šťava 0,58l 20 ks 

PHZ SPOLU: 337,29 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 3.Ovocné mušty, koncentráty a sirupy 
  Jablkový mušt 100% bez chem. prísad 5 l so samodávkovačom 4 bal. 

Konc. Fruti Garden Fruti Pure s samodávkovačom 5l 2 bal. 

Konc. Fruti Garden s 50% podiel ovoc.,zelen. zložky bez 22 l 
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fruktózy 

Konc.Biogena (10% ovocia - rôzne príchute 1l 12 l 
Sirup ovocný Happy garden- bez chem. prísad - rôzne príchute 
1l 16 l 

PHZ SPOLU: 378,12 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 4. Spracovaná zelenina 
  

Ajvar papriková pomazánka 700g 2 ks 

Cícer  25 kg 

Cícer sterilizovaný 11 ks 

Cvikla sterilizovaná 680 g 4 ks 

Čalamáda sterilizovaná 10 ks 

Fazuľa červená 3 kg 

Fazuľa farebná 35 kg 

Fazuľa sterilizovaná 15 ks 

Hrach suchý 24 kg 

Hrášok sterilizovaný 720 ml 60 ks 

Huby sušené 500 g 2 ks 

Chren sterilizovaný 720 g 16 ks 

Kapia sterlizovaná 1,7 kg 11 ks 

Kapusta kyslá 250 ks 

Kukurica sterilizovaná 150 g 25 ks 

Mrkva s hráškom sterilizovaná 640 g 90 ks 

Lečo 700g 150 ks 

Olivy 250 g 10 ks 

Olivy čierne 250 g 3 ks 

Paprika červená mletá, sladká - nehrudkovitá 8 kg 

Paradajky sušené v oleji 280 g 24 ks 

Paradajkový pretlak 800g 180 ks 

Pohánka 18 kg 

Strukovinová zmes (min. 60% šošovice) 10 kg 

Šampiňóny sterilizované 400g 40 ks 

Šošovica 36 kg 

Šošovica červená 2 kg 

Tekvicové jadierka 100 g 1 kg 

Tekvica bezšupková 12 kg 

Uhorky sterilizované 4l 12 ks 

PHZ SPOLU: 1 337,76 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 5. Spracované a iné trvanlivé potraviny  
  

Brusnice v géle 3,5 kg 2 bal 

Citrónová kôra v prášku (Citronia sun- Wiberg)  300g 2 bal 

Pomarančová kôra v prášku (Orangia sun- Wiberg)  300g 2 bal 

Drvené paradajky 2kg 8 ks 

Džem  lesná zmes (Darinka) 1 kg 33 kg 

Džem  lesná zmes (Coronet) 4 kg 8 ks 

Džem čučoriedkový (Coronet) 4 kg 5 ks 

Džem malinový  (Darinka) 1kg 14 kg 

Paradajkový koncentrát dvojitý 800g 24 ks 

Orechy vlašské 500g 87 kg 
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Mak mletý  Goldpack 1 kg 8 kg 

Múka bezgluténová 4kg/bal. 100 kg 

Múka semolinová 5kg/bal. 400 kg 

Nutella vedro 3 kg 7 bal 

Pistácie lúpané 800 g (Wiberg)  1 bal 

Smotana 35% Frischli (živočíšna) 5 l 

PHZ SPOLU: 2 940,41 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 6. Spracované ovocie - džémy 
  Džem marhuľový  25 kg 

Džem jahodový (6 kg) 9 bal 

Lekvár slivkový 400 kg 

Marmeláda ( ovocná náplň mix)  20 kg 

PHZ SPOLU: 976,93 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 7. Spracované  gély a rastl. šľahačky 
  Gél čučoriedkový 15 kg 

Gél jahodový , extrakt 11 kg 

Gél koloidný Paletta Miroir Creamy (6kg vedro) 1 ks 

Šľah. rastl.na výrobu paríž. smotany z čokol.(KEN Trufa ) 2,3 kg 6 bal 

Šľahačka rastlinná (Gamaro schlagcreme) 400 l 

PHZ SPOLU: 859,76 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 8. Spracované ovocie a kompóty 
  Hrozienka 100 g 6 kg 

Kokos strúhaný 25 kg/ bal 100 kg 

Kompót ananásový 4l 4 ks 

Kompót broskyň. polený 850 ml 24 ks 

Kompót broskyňový 4 litr 5 ks 

Kompót brusnicový 270 g 20 ks 

Kompót čerešňový 4l 24 ks 

Kompót jablkový 4l 25 ks 

Kompót jahodový 400 ml 14 ks 

Kompót mandarínky 312 ml - celé mesiačiky 185 ks 

Kompót marhuľový 4 l 45 ks 

Kompót ovocný 4l 28 ks 

Kompót slivkový 4l 20 ks 

Lieskovce - jadrá 100 g 38 ks 

Mandle hobľované 3 kg 

Mandle jadrá 100 g  150 ks 

PHZ SPOLU: 1 391,71 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 9. Spracované ovocie , zelenina a cukrovinky na desiatu 
 Ľahká ovocná, zeleninová desiata (Agiberia sun) 50 ks 

Cereálne tyčinky (New Bar) s podielom zeleniny - rôzne prích. 
33g 120 ks 

Cereálne tyčinky ovocné(Twigy) - rôzne prích. 30g 120 ks 

PHZ SPOLU: 107,20 EUR bez DPH 
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Časť 10. Mrazené ovocie a zelenina 
  Brokolica mrazená 4*2,5 kg 2 bal 

Cesnaková pasta bez soli 3 kg 1 bal 

Čučoriedky celé mrazené 2,5 kg 13 bal         

Fazuľové struky mrazené 2,5 kg  1 bal 

Hranolky mrazené 4*2,5 kg 8 bal 

Hrášok mrazený  4*2,5  3 bal 

Jahody  celé - mrazené 2,5 kg 20 bal 

Kukurica mrazená 2,5 kg 2 bal 

Lesná zmes ovocia - mrazená 2,5 kg 6 bal 

Maliny celé extra veľké mrazené 2,5 kg 43 bal 

Mango kocky 2,5 kg mrazené 2 bal 

Marhuľe polené mrazené 2,5 kg 14 bal 

Mrkva mrazená  karotka 4*2,5 kg 2 bal 

Slivky polené mrazené 2,5 kg 10 bal 

Šampiňóny krájané mrazené 2,5 kg 1 bal 

Špenát listové porcie 2,5 kg mrazený 2 bal 

Špenát mrazený 2,5 kg 10 kg 

Višne odkôstkované mrazené 2,5 kg 6 bal 

Zmes pod sviečkovú prúžky- mrazená 2,5 kg 8 bal 

Polievková zel. zmes kocky -  2,5 kg 7 bal 

Zel. zmes s kukuricou 2,5 kg 1 bal 

Zmes polievková 4x2,5 kg - mrazená 15 bal 

Zmes ovocná mrazená 2,5 kg 2 bal 

PHZ SPOLU: 1 599,79 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 11. Mlynské a pekárenské zmesi 
  Cibuľa pražená 5kg/bal 1 bal. 

Cereálna zmes - bylinková 5 kg 

Echtbrot zmes na pečenie 25 kg/bal. 1 000 kg 

Farbivo Tmavex- pražená raž (20kg/bal.)  10 kg 

Kypridlo (Adi big) 1% 25 kg/bal 135 kg 

Kypridlo (Adi big frozen)  20 kg 

Kvas ražný 20 kg 

Kurkuma 2 kg 

Stabilizátor múky (Adistabil plus) 20 kg 

Ľanové semiačko 25 kg 

Sezam 25 kg 

Maková náplň (Lafina) 800 kg 

Mak 10 kg 

Orechová náplň 375 kg 

Pažítka sušená 10 kg 1 bal. 

Rasca mletá 10 kg 1 bal.2,63 

Zemiakové vločky 220 kg 

Cesnakové floky 3 kg 

Zmes celozrnná suchá Komplet mix  70 kg 

PHZ SPOLU: 8 343,24 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 12. Živočíšne alebo rastlinné  tuky, zmesi 
  Margarín na špice - krém delikrém 80 kg 
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Margarín stolný na pečenie (Favorit) 10 kg bal. 450 kg 

Margarín ťažný Flexi pláty 890 kg 

Mlieko sušené plnotučné 26%  (25kg/bal.) 2 bal 

Smetol 250 g, Favorit 210 kg 

Palmarin 50 kg 

SPT - Accento (fritovací tuk) 35 kg 

SPT - Favorit (stužený tuk) 50 kg 

Tuk palmový šľahaný 30 kg 

PHZ SPOLU: 2 991,50 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 13. Rastlinné oleje a šľahačky 
  Olej slnečnicový 20 l 

Olej olivový 1 l 12 l 

Olej rastlinný  490 l 

Olej repkový 1l 180 l 

Šľahačka tort. 36 %  500 g 100 ks 

PHZ SPOLU: 1 241,16 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 14. Zmesi,krémy práškové na prípravu cukrárenských výrobkov 
Aróma punčová 22%  5l 15 kg 

Aróma rumová s cukrom 22%  5l 5 kg 

Čokoláda tmavá šošovica Cori 10 kg 

Čoko trubičky duté 28 mm 260 ks 

Čokoládové tyčinky  - Barritas 50 kg 

Fondant 15 kg /bal. 90 kg 

Glazúra s banánovou príchuťou 4 kg 

Glazúra s jahodovou príchuťou 2 kg 

Glazúra mliečna čoko 3 kg 

Krém  Backcreme vanila práškový 25 kg 

Krém Backcreme choc. práškový termostabilný 45 kg 

Krém práškový Mixar extra vanilkový na špice 12,5kg/bal 1 bal 

Kakako alkalizované Gerkens 22%  5 kg 10 kg 

Kypriaci prášok do pečiva 1 kg 10 kg 

Lieskovo orieš. krokant 40%- posýpka 2kg 1 bal 

Plnka Ekvia s príchuťou vaj .likér 10 kg 

Plnka škoricová 20 kg 

Plnka kakao 5 kg 

Plnka kokosová 4 kg 

Plnka ovocná (Riso) 10 kg 

Vaječná zmes 6 kg 

Želatína Agar-agar 500g/bal. 4 bal 

PHZ SPOLU: 1 271,86 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 15.Cukr.polevy,zmesi práškové ,dekoracie na prípravu cukrárenských 
výrobkov 
Cukr.poleva biela (Zela) 20 kg 

Cukr.poleva tmavá (Zela) 80 kg 

Fondant biely /Zela/ 14 kg/ bal 1 bal 

Náplň topmix - likérová 15 kg /bal 1 bal 



Zákazka: „Zabezpečenie ostatných potravín pre školskú kuchyňu, pekáreň, cukrárne a predajne“ Strana 7 z 14 
 

Ovocná náplň 70%(fruitful) jahoda 2,7 kg 2 ks 

Ovocná náplň 70%(fruitful) višňa 2,7 kg 2 ks 

Ovocná náplň 70% malina 2,7 kg 2 ks 

Ovocná náplň 70% citrónová 2,7 kg 1 ks 

Ovocná náplň 70% pomaranč  1 ks 

Ovocná náplň mix 10 kg/bal 2 bal 

Náplň tvarohová 100 kg 

Zmes múčna na piškótové pláty Biskuit instant  70 kg 

Zmes múčna na piškótové cesto Buflér  30 kg 

Zmes na likérové špice Bolero kakaové 70 kg 

Dekor trojuholnik bodky 490 ks 1 bal 

Dekor trojuholnik pruhy 490 ks 1 bal 

Dekor. Vejárik dvojfarebný /1kg/ 1 bal 

Dekor. vejárik mramorový  /0,352kg/ 2 bal 

Dekor. Perla biela čokol. 0,5 kg 2 bal 

Dekor.Tmavé bodky 1 bal 

Dekor. Cigaretka tmavá čokoláda 0,5 kg 1 bal 

Dekor. Domino - čoko ozdoba / 0,7 kg/  1 bal 

Ochucovadlo compound banán 1 kg 

Ochucovadlo compound írska káva 1 kg 3 kg 

Ochucovadlo Compound pistache 1 kg 

Toping Palleta Miroir choco 6 kg/bal 6 bal 

Zmes prášková  na cukr.náplne (ZeeSan jogurt)  15 ks 
Zmes prášková na cukr.náplne (Zeesan tiramisu maskarpone 
0,5) 6 ks 

Zmes Zela delikates 2,5 kg 10 kg 

PHZ SPOLU: 2 194,73 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 16. Cukrárenské pasty, čokol. náplne,polevy a dekorácie 
 Čokoláda Reno biele 150 kg 

Čokoláda Reno mliečne 75 kg 

Čokoláda Reno tmavé 58% 290 kg 

Dekorácia kávové zrnko 2,7 kg 1 bal 

Reno karamel 2 kg 

Pasta Citrón 1,2 kg 3,0 ks 

Pasta červený pomaranč 1,2 kg 1,0 ks 

Pasta Jahoda 1,2 kg 6,0 ks 

Pasta Karamel 1,2 kg  2,0 ks 

Pasta lieskovo - oriešková (Nocciolata premium 3kg) 10 kg 

Pasta lies.- oriešková (Nocciolata Industry  5 kg) 1 ks 

Pasta káva 1,2 kg 6 ks 

Pasta Kiwi 1,2 kg 1 ks 

Pasta Limeta 1,2 kg 1,0 ks 

Pasta Maliny 1,2 kg 1 ks 

Pasta Mango 1,2 kg 1 ks 

Pasta Vanilka madagaskar/ bourbon 1,2 kg 1 ks 

Karamel mliečny (Toffee dor caramel) 20 kg 

PHZ SPOLU: 3 611,18 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 17. Čokoládové výrobky 
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Čokoláda  DELI 35 g 200 ks 

Čokoláda  Kinder 12,5 g x 8 38 bal 

Čokoláda  Koko 40 g 100 ks 

Čokoláda Milka 100 g 150 ks 

PHZ SPOLU: 182,74 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 18. Cukrovinky a slané výrobky  
  Alaska (kukuričné trubičky) 18 g 300 ks 

Burizony 70 g 16 ks 

Cukríky JOJO 80 g 80 ks 

Dezert Rafaelo 150 g 10 ks 

Chrumky arašidové 125 g 46 ks 

Keks 80 g 1 220 ks 

Keks Horalka 50 g 100 ks 

Keks Kavenka, Vesna 50 g 100 ks 

Keks Mila rezy 50 g 350 ks 

Keks Oreo 176g mliečny 28 ks 

Kinder Bueno 41 ks 

Lízatko cola 8 g 225 ks 

Piškoty 240 g 20 ks 

Slané tyčinky 45 g 300 ks 

Sušienky Bebe  36 ks 

Sušienky Lotus 250g  42 ks 

PHZ SPOLU: 772,97 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 19. Špeciálne múky a cestoviny 
  Múka mandľová 1kg 18 kg 

Múka pšen. na pizzu 1kg 20 kg 

Múka špaldová hladká 1kg 7 kg 

Múka špaldová polohrubá 1kg 10 kg 

Múka špald. celozrnná jem. mletá 1kg 80 kg 

Múka prob. špaldová hladká 1 kg 15 kg 

Múka ryžová hladká 500g 10 kg 

Bulgur 21 kg 

Cereálne výrobky 500 g 16 ks 

Cestoviny celozrnné 12 kg 

Cestoviny - fortalle 21 kg 

Cestoviny - pene 32 kg 

Kuskus 30 kg 

Lasagne - cestoviny 30 kg 

Špagety semolinové, bezvaječné 50 kg 

PHZ SPOLU: 793,28 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 20. Čaje 
  Čaj čierny hygienicky balený 20x2g 5 bal 

Čaj detský vit.20x2g 3 bal 

Čaj elixír BIO šip. + rakyt. 30g 3 bal 

Čaj elixír  Babkine bylinky 30g 3 bal 

Čaj elixir pienin. bylinný 20x1,5g 5 bal 
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Čaj elixir Tatry 20x1,5g 2 bal 

Čaj elixír zázvor 20x1,5g 5 bal 

Čaj mätový 20x2g 5 bal 

Čaj Mistral ovocný - rôzne príchute 20ks/bal 5 bal 

Čaj na prechl. baza s lipou20x2g 4 bal 

Čaj na vysoký tlak20x2g 3 bal 

Čaj ovocný hygienicky balený 20x2g 5 bal 

Čaj pečený 40 ml 32 ks 

Čaj šipkový 2 bal 

Čaj šalvia lek.20x2g 3 bal 

Čaj urologický 20x2g 3 bal 

Čaj zelený hygienicky balený 20x2g 4 bal 

PHZ SPOLU: 84,84 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 21. Koreniny 
  Bazalka 600 g 

Bobkový list 270 g 

Klinčeky 1 ks 

Korenie čierne celé 500 g 

Korenie čierne mleté 3 000 g 

Korenie grilovacie 10 kg 

Korenie gulášové 500 g 

Korenie ligurček 550 g 

Korenie na kurča 500 g 

Korenie na pečené mäso 650 g 

Korenie na ryby  1 300 g 

Korenie polievkové 200 g 
Korenie nové 400 g 

Koreninová pizza zmes 1 kg 

Kôpor sušený 400 g 

Medvedí cesnak 400 g 

Majorán 1 100 g 

Oregáno 220 g 

Pernikové korenie 25 g 100 ks 

Petržlenová vňať 1 200 g 

Rasca celá 20 g 1 000 g 

Rasca mletá 20 g 800 g 

Rozmarín 80 g 

škorica mletá 25 g 10 ks 

Škorica mletá 500 g 15 kg 

PHZ SPOLU: 572,96 EUR bez DPH 

   Časť 22. Chuťové prísady 
  Creme olé vanilka aróma 50g 20 ks 

Horčica 1,5 kg 47 ks 

Kečup jemný 1,5 kg 48 ks 

Kečup ostrý 900 g 40 ks 

Kečup Otma 8 kg 

Sójová omáčka 0,5 l 7 l 

Tatárska omáčka 420 ml 110 kg 

PHZ SPOLU: 471,19 EUR bez DPH 
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   Časť 23. Nápoje alkoholické 
  Becherovka 1 l  38%  2 l 

Brandy 501 0,7 l 36% 0,7 l 

Demänovka horká 0,7 l 38%  0,7 l 

Demänovka sladká 0,7 l 33%  0,7 l 

Hruška  Spiš 40% 0,7l 0,7 l 

Jack Daniels 0,05 40% 3,0 ks 

Jägermeister 1l 35% 2 l 

Likér cher. Kos. N. 35% 0,7l 1,4 l 

Likér ml. vaječný 17% 0,5l 5,0 l 

Napoleon Dipl. 36% 0,7l 1 l 

Slivovica 52%  1 l 2 l 

TATRATEA 0,7 l 52% 0,7 l 

Tuzemský Um 40% 1l 55 l 

Víno  biele 1 l (Nitr. Knieža) 10 l 

Víno červené  0,7 l (Cabernet sauv.) 4 ks 

Víno červené  1 l (Frankovka modrá) 20,0 l 

Vodka Absolut 0,7 l  40% 2,0 ks 

Whis. Nest. Cherr 35% 0,7l 6,0 ks 

PHZ SPOLU: 602,99 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 24. Nápoje nealkoholické 
  Capy 0,2l sklo 40 ks 

Coca cola 0,33l 100 ks 

Coca cola 0,5l 90 ks 

Fanta 0,5 l 24 ks 

Figo 0,3l 200 ks 

Minerálka  jemne perlivá 0,5 l (Baldovská) plast 300 ks 

Minerálka  0,33l (Budiš) sklo 150 ks 

Minerálka  jemne perlivá 1,5+0,5 l (Baldovská) 90 ks 

Minerálka  ochutená   0,5 l (Baldovská) plast 300 ks 

Minerálka ochutená 1,5l  (Baldovská) plast 250 ks 

Tonic Schweppes 0,25L 24 ks 

PHZ SPOLU: 544,24 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 25. Nápoje instantné a pre kuchyňu 
  Instatntný kakaový nápoj 350 g 18 ks 

Nápoj  ovocný - granulovaný 450 g 4 ks 

Príchuť do mlieka Milky shake - banán 100g 4 ks 

Príchuť do mlieka Milky shake - jahoda 100g 4 ks 

Príchuť do mlieka Milky shake - malina 100g 4 ks 

Príchuť do mlieka Milky shake - oriešok 100g 1 ks 

Nápoj  pre kuchyňu - Agtivitea - rôzne príchute 4 bal 

Nápoj pre kuch. Biogena Klasik - čierny čaj 14 bal 

Nápoj pre kuch. Biogena Klasik - Bylinný osviežujúci čaj 6 bal 

Nápoj pre kuch. Biogena originál 50% podiel ovocia 4 bal 

Nápoj pre kuch. Biogena premium - rôzne príchute 4 bal 

PHZ SPOLU: 324,75 EUR bez DPH 
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Časť 26. Rôzne potravinárske výrobky 
  Sardinky 80g 14 ks 

Tuniak v oleji 80g 14 ks 

BB puding 55 kg 

Cukor HB 5g 1 500 ks 

Cukor hroznový 250g 30 ks 

Cukor kryštálový 1 250 kg 

Cukor práškový s obsahom proti hrudkovitosti 700 kg 

Cukor Bio country trst. 500g 3 ks 

Cukor trstiový porciovaný 5g 1 000 ks 

Cukor vanilínový 1 kg 70 kg 

Cukor vanilkový 30 kg 

Džem ovocný mini - rôzne príchute  96 ks 

Káva mletá (Popradská extra špeciál)  250 g 18 ks 

Káva zrnková  18 kg 

Krupica detská 500g 290 kg 

Krúpy jačmenné 500 g 6 kg 

Kukuričný škrob /Gustin/ 200g 12 ks 

Kypriaci prášok do pečiva 12 g 430 ks 

Kypriaci prášok do pečiva 1 kg 10 kg 

Med 20 g 120 ks 

Med 950 g 28 ks 

Nutela 1 kg 40 kg 

Oblátky  tortové 200 g 70 ks 

Ocot 36 l 

Ovsené vločky 350 g 36 ks 

Piškoty 240 g 20 ks 

Paštéta 40 ks 

Pudingový prášok - kakaový 1 kg 

Ryža guľatá 680 kg 

Slnečnica lúpaná 12 kg 

Sóda bikarbóna 500g 5 kg 

Sol jedlá 1 kg 560 kg 

Soľ hrubozrnná 40 kg 

Solamyl škrob 22 kg 

Zlatý klas  18 kg 

Želatína v plátkoch 10 g 25 ks 

PHZ SPOLU: 3 431,90 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 27. Modelovacie hmoty,krémy, farby a ozdoby cukrárenské 
 Cukrový posyp Medlley Glamour Pingk 4 ks 

Čarovný  krém 4 kg 2 ks 

Čarovný  krém 900 g 5 ks 

Dekor. Všetko najlepšie - biela 12 ks 

Farba airbrush srieborná perleť 60 ml 1 ks 

Farba airbrush zlatá perleťová 60 ml 1 ks 

Farba prach. - rôzne farby 18 ks 

Farba titánová beloba 14 ml 1 ks 

Gélové farby 35 g - rôzne farby 12 ks 

Pasta dama stela marcipán 20 kg 

Posyp brownies kúsky  500g 1 ks 
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Posyp slaný karamel 600g 1 ks 

Posyp -FC srdiečka ružovo biele 1 ks 

Posyp cukrový Medley Glamour Pingk 65g 1 ks 

Posyp - FC unicorm medley 50g  1 ks 

Posyp - FC Baby boy medley  50g  1 ks 

Poťahová hmota  model.1 kg 20 kg 

Poťahová hmota TOP /5kg/ 4 ks 

Poťahová hmota Stela 5kg/bal 2 ks 

Prach farba - rôzne farby 18 ks 

Prach. Farba Antigue golg 1 ks 

Smarflex 1,4 kg 3 kg 

Smarflex Velvet 10 kg - čerešňa 1 bal. 

Velvet sprej Biela čokoláda 100g 1 ks 

PHZ SPOLU: 814,37 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 28. Želé a iné cukrovinky  
  Želé myši 100ls/bal 8 bal. 

Pelendrek malý smotanový 8g (200ks/bal) 15 bal. 

Pelendrek veľký smotanový 55g (60/bal) 10 bal. 

Lízatko Pin-pop 18g 300 ks 

Lucy dražé 48 ks/bal. 5 bal 

Kukurica pražená - Kikos BQ 70g 40 ks/bal 10 bal 

Sušienka Papita karamel 33 g  24 ks/bal 10 bal 

Sušienka Papita kokos 33 g  24 ks/bal 10 bal 

Sušienka Papita mliečna 33 g  24 ks/bal 10 bal 

PHZ SPOLU: 762,69 EUR bez DPH 
 
 

  Časť 29. Rôzne cukrárenske výrobky 
  Droždie VIVO 1 kg - nie je možný ekvivalent 510 kg 

Čoko náplň 200 kg 

Gél lesná zmes 48 kg 

Náplň marhuľová 24 kg 

Náplň marhuľová do šišiek 12 kg/ba 200 kg 

PHZ SPOLU: 1 753,48 EUR bez DPH 

 

 

4.   Postup obstarávania: 

      § 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 

 

5.   Zdroj finančných prostriedkov: 

      Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

6.   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  41 595,42 €.  
 

7.   Podmienky účasti: 

 Na splnenie podmienok účasti  verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predloženie: 

- Kópie dokladu o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá predmetu zákazky podľa § 

32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. výpis z obchodného 

registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). Uvedený doklad je 

možné v ponuke uchádzača nahradiť aj informáciou uchádzača, že je zapísaný v zozname 

hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 



Zákazka: „Zabezpečenie ostatných potravín pre školskú kuchyňu, pekáreň, cukrárne a predajne“ Strana 13 z 14 
 

- Čestného vyhlásenia uchádzača, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 

písm. f) ZVO (konflikt záujmov).  

- Čestného vyhlásenia uchádzača podľa § 32 ods.1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní a o súhlase so spracovaním osobných údajov. 

 

8.   Obsah ponuky: 

 

Ponuka uchádzača bude obsahovať: 

 

- Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 

zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá (vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov  

v prílohe). 

- Cenovú ponuku uchádzača, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace 

s výkonom plnenia predmetu zákazky ako sú uvedené v bode 3. tejto výzvy. Cenovú ponuku 

uchádzač uvedie v  sume vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 

navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

v ponuke označením „Nie som platcom DPH“ a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu 

vrátane doručenia tovaru bez dodatočného fakturovania iných nákladov. Cena musí byť 

garantovaná počas celého obdobia, verejný obstarávateľ môže akceptovať zmenu len podľa 

§18 ods. 3 písm. b) ZVO (vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov v prílohe). 

- Aktuálny doklad o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá predmetu zákazky podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (podľa bodu 7. tejto 

výzvy, napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské 

oprávnenie alebo výpis z registra samostatne hospodáriacich roľníkov) - fotokópiu. 

- Čestné vyhlásenie (vylúčenie pre konflikt záujmov podľa bodu 7. tejto výzvy - vzor 

v prílohe). 

- Čestné vyhlásenie (zákaz účasti podľa bodu 7. tejto výzvy - vzor v prílohe). 

- Návrh rámcovej dohody, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky, ako aj 

skutočnosť, že verejný obstarávateľ neuhrádza zálohové faktúry. 

 

Ponuka bude vyhotovená v slovenskom jazyku. 

 

 

 9.   Pokyny k predloženiu ponuky: 

       
       Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne 

na sekretariát školy alebo e-mailovou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v úvode tejto výzvy, 

prípadne na e-mailovú adresu: perignath@soskezmarok.sk.  

Uchádzač predloží cenovú ponuku s ďalšími požadovanými dokladmi podľa bodu 8. tejto výzvy 

v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ a s označením heslom súťaže „Zabezpečenie 

ostatných potravín pre školskú kuchyňu, pekáreň, cukrárne a predajne“, na adresu: Stredná 

odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2,  06001  Kežmarok  alebo  na 

vyššie uvedené e-mailové adresy vo formáte neumožňujúcom úpravu tejto ponuky. 

       Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 30.12.2021 o 11:30 hod.  

Ponuku je potrebné v uvedenej lehote doručiť, nestačí podanie na poštovú prepravu. 

 

10.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   

Jediným  kritériom  hodnotenia  ponúk  je  najnižšia  cena  s DPH  za  predmet  zákazky pri 

dodržaní podmienok účasti a požadovanej špecifikácie tovaru. 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celú časť predmetu obstarávania, ktorý splnil 

podmienky a požiadavky účasti, dodržal požadovanú špecifikáciu tovaru a doložil požadované 

doklady, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 

príjme a oznámi uchádzačovi, že v procese verejného obstarávania uspel v lehote 5 pracovných dní 

od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 

obstarávania neuspeli v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  
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11.    Lehota viazanosti ponúk 

         Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu na dodávanie tovaru 

v lehote viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31.12.20210. 

 

12.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
         Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením obchodného 

vzťahu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť obchodný vzťah s ďalším uchádzačom v poradí.              

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  neprijať  ani  jednu ponuku  z predložených ponúk     v 

prípade, že  predložené  ponuky  nebudú  výhodné   pre  verejného   obstarávateľa   alebo  budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením  cenovej  ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

        Ing. Stanislav Marhefka  

            riaditeľ školy   

                                                                                                                         v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov 

2. Vzor čestného vyhlásenia ( vylúčenie pre konflikt záujmov) 

3. Vzor čestného vyhlásenia ( zákaz účasti) 


