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Námestie Jána Pavla II. 6073/7 
071 01 Michalovce 

IČO:    31313680  
DIČ:                     2021510304 
Tel.:                      056/6420351 

bankové spojenie: VÚB  
účet:     1673495655/0200 

 

 

Výzva č.1/2017 
na predloženie cenovej ponuky k zákazke 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
(ďalej len „ZVO“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Občianske združenie Teresa Benedicta 

Sídlo:   Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce 

IČO:   31313680 

DIČ:   2021510304 

Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

Kontaktná osoba:  Ing. Jana Durkaiová 

Telefón:   0901 703 922 

e-mail:   jana.durkaiova@gmail.com 

 

2.  Druh zákazky: 

Zákazka podľa § 117 ZVO – zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny  

 

3.  Použitý postup verejného obstarávania: 

Prieskum trhu na základe predloženia cenovej ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

 
4.  Názov predmetu zákazky:     Ovocie a zelenina 

 

5.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého ovocia a zeleniny počas 

trvania zmluvy (12 mesiacov) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú 

aj súvisiace služby spojené s dopravou a manipuláciou tovaru na mieste dodania.  

Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami (3 krát 

týždenne). Druhová skladba jednotlivých položiek tovaru a jeho špecifikácia je uvedená v prílohe č. 

1 tejto výzvy. 

Pri určení predpokladaného množstva tovaru vychádzal verejný obstarávateľ z predchádzajúceho 

obdobia. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne 

odobraté množstvo tovaru sa môže líšiť od predpokladaného množstva podľa nevyhnutnej potreby 

verejného obstarávateľa počas doby trvania zmluvy.  

 

6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

1. Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce 

2. Charitný dom Jozefa Machalu, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov 

 

7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 
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8.  Predpokladaná hodnota zákazky: 22000 € (bez DPH) 

 

9.  Typ  zmluvy a trvanie zmluvy:  

Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. Zmluva sa uzatvorí na obdobie od 
1.3.2017 do 28.2.2018. 
 

10. Platobné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových nákladov verejného obstarávateľa. 

Preddavky sa neposkytujú. Úhrady sa budú realizovať na základe faktúr vystavených podľa 

objednávok a skutočne dodaného množstva.   Prílohou faktúry musí byť kupujúcim potvrdený 

dodací list. Splatnosť vystavených faktúr je 30 dní.  

Ak faktúra nebude v súlade s dodaným tovarom alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu, 

nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej faktúry. 

 

11. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

  Neumožňuje sa. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 tejto     

      výzvy.  

 

12. Termín dodania: 
Čas plnenia dodávky predmetu zákazky bude v dobe od 1.3.2017 do 28.2.2018. Dodanie 
predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok počas uvedenej 
doby podľa skutočných potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa. 
 

13. Podmienky účasti: 
      Uchádzač je povinný predložiť v zmysle ZVO doklad podľa § 32 ods.1 písm. e), ktorým preukáže,   
      že je oprávnený dodávať tovar (aktuálny výpis z obchodného registra). 
      Doklad môže uchádzač nahradiť kópiou dokladu o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov    
      podľa  § 152 ods. 1 ZVO v platnom znení, ak je v ňom zapísaný 
 
14. Vypracovanie, obsah a predloženie ponuky: 

 Ponuku uchádzač vypracuje písomne podľa prílohy č.1. tejto výzvy. Ponuka musí byť predložená 
 na všetky druhy tovarov uvedených v prílohe č. 1. 
 Ponuka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, DIČ, kontakt), 
b) doklad podľa bodu 13. tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti 
c) cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č.1 tejto výzvy. Cena 
musí byť vyjadrená v EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Cenová ponuka musí byť 
podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača. 

 
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk 

 Ponuka musí byť predložená najneskôr do 08.02.2017 do 12:00 hod osobne alebo poštou na    
 adresu: 

       Občianske združenie Teresa Benedicta, Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce 
Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – SÚŤAŽ – OVOCIE A 
ZELENINA“ 

 
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Na hodnotenie ponúk sa použije kritérium najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky 
(všetky požadované tovary spolu). 

 
17. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

      Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk sa uskutoční dňa 08.02.2017 o 14:00 hod.  
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18. Ostatné informácie: 
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní 
od vyhodnocovania cenových ponúk) oznámený výsledok vyhodnotenia. 
Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa 
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, ako aj to, kto je úspešným uchádzačom.  
Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie zmluvy. Pred uzavretím 
zmluvy musí úspešný uchádzač predložiť originál dokladu alebo jeho osvedčenú kópiu podľa 
bodu 13 tejto výzvy, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v čase obstarávania.  
V prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu na tento predmet 
zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah 
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 
v zmysle § 57 zák. č. 343/2015 ZVO.  
 

19. Základné zmluvné podmienky: 
- Typ zmluvy:  
- Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z.  
- Predmet zmluvy:  

Predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 1 , dovoz 
a vyloženie predmetu zmluvy v kvalite podľa platných noriem, evidencia a obeh obalov. 

- Doba trvania zmluvy: 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.03.2017 do 28.2.2018 

- Ostatné: 
- Na základe zmluvy bude tovar objednaný  mailovou komunikáciou počas trvania zmluvy 
- Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať objednané množstvo tovaru v dohodnutých 

termínoch. 
- Cenová ponuka je platná počas celej platnosti zmluvného vzťahu a sú v nej zahrnuté všetky 

náklady uchádzača vrátane balenia, manipulácie a dopravy do miesta dodania 
- Prechodné, resp. sezónne zníženie cien tovarov môže predávajúci vykonávať bez 

prerokovania s kupujúcim a môžu byť priamo fakturované v sezónne nižších cenách. 
- Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia 
- Predávajúci ručí kupujúcemu, že dodaný tovar zodpovedá kvalite a vyhotoveniu v akom bol 

certifikovaný. 
- Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v bezchybnom stave a v množstve 

spresnenom v objednávke na miesto dodania, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu. 
Kvalita dodávaného tovaru sa požaduje v prvej akostnej triede, v neporušených obaloch, bez 
pachov a plesní. 

- Na všetok  dodávaný tovar sa vzťahuje záruka na akosť počas celej doby  ich minimálnej 
trvanlivosti.  Zárukou na akosť sa rozumie záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po 
dobu záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a zachová  si  dohodnuté  
inak  obvyklé  vlastnosti.  Účinky  prevzatia  tohto  záväzku  má  aj  vyznačenie záručnej doby  
alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na obale. Predávajúci zodpovedá 
za kvalitu dodávaných tovarov, vrátane skrytých chýb tovaru, pri tovaroch s vyznačenou 
dobou použitia, dobou spotreby, trvanlivosti a pod., uvedených na obaloch tovarov, do konca 
vyznačenej doby. Kupujúci si vyhradzuje právo  prevziať tovar výhradne v prvej akostnej 
triede. 

- Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predávajúci porušuje svoje povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná v písomnej forme. 

 
20.  Dátum zverejnenia výzvy na stránke www.teresa-benedicta.sk : 30.01.2017 
       
 
Príloha č.1:  Cenová ponuka k výzve č.1/2017 
 
 
V Michalovciach, dňa 31.01.2017 

 
          PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 
               prezident združenia 
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                                Cenová ponuka k VÝZVE č.1/2017 

          Predmet zákazky:  Ovocie a zelenina 

 

 

 Uchádzač:       

          Adresa, sídlo:      

 IČO:  

 DIČ: 

 Kontaktná osoba: 

 e-mail.: 

 Tel. č.: 

 Cenová ponuka na predmet zákazky: ............................s DPH   
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P.č. Názov tovaru M.j.

Predp. 

ročné 

množstvo 

Jed. 

cena v € 

bez DPH

Jed. 

cena v € 

s DPH

Celková 

cena v € 

bez DPH

Celková 

cena v € 

s DPH

1 Banány kg 2500

2 Broskyne kg 355

3 Citróny kg 33

4 Cvikla kg 10

5 Grep kg 200

6 Hrušky kg 1720

7 Jablká kg 2200

8 Kivi kg 730

9 Mandarinky kg 930

10 Melón červený kg 500

11 Marhule kg 60

12 Nektarinky kg 500

13 Pomaranče kg 1950

14 Slivky kg 140

15 Baklažán kg 140

16 Brokolica kg 100

17 Cesnak kg 65

18 Cibuľa kg 1700

19 Cibuľka (zväzok) ks 10

20 Cuketa kg 80

21 Kaleráb kg 160

22 Kapusta červená kg 180

23 Kapusta čínska kg 250

24 Kapusta hlávková kg 910

25 Kapusta kyslá kg 1000

26 Karfiol kg 250

27 Kel kg 80

28 Mrkva kg 500

29 Paprika svetlá kg 180

30 Paprika farebná kg 110

31 Paradajky kg 530

32 Petržlen kg 190

33 Petržlenová vňať kg 15

34 Pór kg 130

35 Redkvička (zväzok) ks 280

36 Redkvička biela kg 10

37 Tekvica kg 40

38 Uhorky šalátové kg 400

39 Zeler kg 160

40 Zemiaky konzumné kg 16500

41 Šampiňóny kg 50

CENA SPOLU : x x x x 0 0  
        Súhlasíme s podmienkami určenými vyhlasovateľom zákazky. 

 

 

V__________________, dňa__________2017                     

                     

        pečiatka a 

        podpis zodpovednej osoby uchádzača : 
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Špecifikácia tovaru: 
 
OVOCIE a ZELENINA 
 
1. Všeobecné požiadavky: 

 musí byť celé bez chýbajúcich častí a bez známok poškodenia, ktoré by narušovali jeho 
celistvosť, 

 musí byť čerstvé bez použitia konzervačných látok, 

 ovocie a zelenina musí byť dodávaná v I. akostnej triede, 

 vzhľad musí zodpovedať deklarovanej odrode, 

 musia byť zdravé, bez zjavne vykazujúcich chýb na povrchu alebo v dužine, 

 musia byť čisté bez viditeľného znečistenia cudzími látkami na povrchu, při koreňovej zelenine 
 okrem kúskov prilepenej zeminy, 

 musia byť bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho pachu a chuti. 
 
2. Balenie: 
Ovocie musí byť ukladané, alebo balené v košíkoch, alebo voľne ložené podľa zverejnenia pre danú 
produkciu a druh podľa ATIS. Zelenina musí byť balená spôsobom, ktorý zaisťuje jej náležitú ochranu. 
Použité obaly musia byť zdravotne neškodné, nesmú spôsobovať vonkajšie ani vnútorné poškodenia 
a musia byť čisté a bez cudzích pachov. Na označenie obalov obchodnými údajmi sa musia použiť 
zdravotne neškodné farby a lepidlá. 
 
3. Označenie 
Každá dodávka musí mať v sprievodných dokladoch: názov alebo meno a adresa dodávateľa, krajinu 
pôvodu, ak sú z dovozu, názov odrody, celkovú hmotnosť dávky. 
 
4. Doprava 
Dopravné prostriedky na ovocie musia byť čisté, suché, bez cudzích pachov a bez zvyškov iných 
látok, ktoré by mohli zhoršiť kvalitu alebo ohroziť zdravotnú bezchybnosť ovocia. Musia byť spôsobilé 
na prepravu ovocia a zeleniny. Pri preprave v zimných mesiacoch, pri nebezpečenstve mrazu, musí 
dodávateľ pri doprave zaistiť tovar proti mrazu použitím dopravných prostriedkov s tepelnou izoláciou. 


