Námestie Jána Pavla II. 6073/7
071 01 Michalovce
IČO:
31313680
DIČ:
2021510304
Tel.:
056/6420351
bankové spojenie: VÚB
účet:
1673495655/0200

Výzva č.9/2018
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:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Občianske združenie Teresa Benedicta
Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce
31313680
2021510304
PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Ing. Jana Durkaiová
0901703922
jana.durkaiova@gmail.com

2. Druh zákazky:
Zákazka podľa § 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou 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:

Chlieb a pekárenské výrobky

5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok chleba a pekárenských výrobkov
v kvalite podľa platných noriem 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. Druhová
skladba jednotlivých položiek tovaru 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 predmtu zákazky:
1. Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
2. Charitný dom Eriky Jakabovej, M. R. Štefánika 342/76, 076 22 Vojčice
3. Charitný dom Jozefa Machalu, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 15810000-9, 15813000-0
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 14200 € (bez DPH)
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9. 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.
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 je v dobe od 04.04.2018 do 03.04.2019. Dodanie
predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok.
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. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom
uchádzača.
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk
Ponuka musí byť predložená najneskôr do 20.03.2018 do 13:00 osobne alebo poštou na adresu:
OZ Teresa Benedicta, PhDr. Peter Novysedlák, Tulipánová 1, 071 01 Michalovce
Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – SÚŤAŽ – Pekárenské
výrobky“.
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Na hodnotenie ponúk sa použije kritérium najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
(všetky položky spolu).
17. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk sa uskutoční dňa 20.03.2018 o 14:00 hod.
18. Ostatné informácie:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude bezodkladne (najneskôr do 3 dní od
vyhodnotenia cenových ponúk) oznámený výsledok vyhodnotenia.
Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie zmluvy. V prípade, ak
úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu na tento predmet zákazky
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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 chleba a pekárenských výrobkov uvedených v prílohe č. 1,
dovoz a vyloženie predmetu zmluvy v kvalite podľa platných noriem.
- Doba trvania zmluvy:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.04.2018 do 03.04.2019
- 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 je povinný dodať tovar kupujúcemu v bezchybnom stave, v dohodnutej kvalite a
množstve spresnenom v objednávke na miesto dodania, čo kupujúci potvrdí podpísaním
dodacieho listu.
- 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 v profile verejného obstarávateľa: 12.03.2018
Príloha č.1: Cenová ponuka k výzve č.9/2018

V Michalovciach, dňa 12.03.2018
PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
prezident OZTB
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Príloha č. 1 Cenová ponuka k výzve č.8/2018 – Chlieb a pekárenské výrobky

Cenová ponuka k VÝZVE č.8/2018
Predmet zákazky: Chlieb a pekárenské výrobky
Uchádzač:

..........................................................................

IČO:....................................

Adresa, sídlo: ..........................................................................

DIČ......................................

Kontakt. osoba: .......................................................................

Tel. číslo:............................

e-mail:

..........................................................................

Predp.
Cena za Cena za Celková
ročné
P.č.
Názov tovaru
m.j
m.j. bez
m.j. s cena bez
množstvo
DPH
DPH
DPH
spolu
1 Rožok pš. tukový 40 g
ks
39000
2 Cereálka 50 g
ks
450
3 Cereálna kapsa plnená 70g
ks
850
4 Grahamový rožok 60 g
ks
15500
5 Grahamové zrno 60g
ks
500
6 Kaiserka cereálna 60 g
ks
550
7 Obilná pochuťka 60g
ks
1000
8 Śpaldová kocka 60 g
ks
700
9 Chlieb tmavý pš.- ražný krájaný 900 g
ks
10000
10 Biely koláč krájaný 460 g
ks
400
11 Sendvič krájaný 350 g
ks
45
12 Šatôčky plnené (balené) 70g
ks
1400
13 Vianočka (krájaná) 400g
ks
1300
14 Rožok sladký 80 g
ks
2000
15 Croissanda marhuľova ,nugatová 50 g
ks
1100
16 Závin orechový, makový, kakaový 400g
ks
150
17 Závin tvarohový 300g
ks
30
18 Mini závin rôzne druhy 100 g
ks
600
19 Gapelský koláč balený 100g
ks
200
20 Bábovka piškótová 400 g
ks
140
21 Pľundrové pečivo - rôzne druhy 70g
ks
1100
22 Švajčiarka škoricová 80g
ks
650
23 Opekance
kg
25
24 Pizza kocka 70 g
ks
1200
25 Tlačený koláč tvarohový 60g
ks
900
26 Zemiakový pagač 3 x 40 g 120 g
ks
200
27 Smajlik svetlý balený v pap. košíčku 70g
ks
800
28 Čajová zmes 250g
ks
20
Cena celkom za predpokladané množstvo odberu všetkých druhov tovaru v EUR:
x

Celková
cena s
DPH

Súhlasíme s podmienkami určenými vyhlasovateľom zákazky.

V_____________, dňa________2018
pečiatka a
podpis zodpovednej osoby uchádzača :
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