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

Výzva č.14/2018
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
0901 703 922
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:

Potraviny pre diabetikov

5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je dodávanie DIA potravín pre diabetikov počas trvania zmluvy 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 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): 15000000-8
8. 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.
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9. Platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových nákladov verejného obstarávateľa. 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 14 dní
od doručenia objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Neumožňuje sa. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 tejto
výzvy.
11. Termín dodania:
Čas dodania predmetu zákazky bude v dobe od 21.05.2018 do 20.05.2019. Dodanie predmetu
zákazky sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok.
12. Podmienky účasti
Uchádzač je povinný predložiť ponuku vypracovanú podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Súčasťou
ponuky musia byť aj identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, DIČ, kontakt..)
13. Lehota na predkladanie cenových ponúk
Ponuka musí byť predložená najneskôr do 16.05.2018 do 14:00 hod mailom na adrese:
jana.durkaiova@gmail.com. Do predmetu uviesť: Neotvárať – súťaž – potraviny pre diabetikov.
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Na hodnotenie ponúk sa použije kritérium najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
(všetky požadované položky spolu).
15. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk sa uskutoční dňa 16.05.2018 o 14:30 hod.
16. Ostatné informácie:
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 3 dní
od vyhodnocovania cenových ponúk) oznámený výsledok vyhodnotenia.
Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie rámcovej dohody.
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.

Príloha č.1: Cenová ponuka k výzve č.14/2018 (Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)

V Michalovciach, dňa 10.05.2018
PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
prezident OZTB
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Cenová ponuka k VÝZVE č.14/2018
Predmet zákazky: Potraviny pre diabetikov
Uchádzač:
..................................................................................................................
Adresa, sídlo: ..................................................................................................................
Tel. číslo:
..................................................................................................................
e-mail:
..................................................................................................................
IČO:
................................................. DIČ: .................................................
Kontaktná osoba: ......................................................................................................
Cenová ponuka na predmet zákazky.......................................s DPH

P.č.

Názov predmetu

Cena za
Cena
Množstvo
M.j.
m.j v € bez spolu v €
spolu
DPH
bez DPH

Cena
spolu v €
s DPH

DIA produkty
1 Detská výživa DIA 180 g

ks

2300

2 Džem DIA porciovaný, rôzne druhy 20g

ks

2300

3 Džem DIA 230g rôzne druhy

ks

70

4 Oblátka lieskoorieškova 40g / Dialka/

ks

940

5 Oblátka s arasidovou náplňou 35g

ks

940

6 Oblátka s naplňou, vanilka, kakao, 25g

g

940

7 Oblátka s nugátovou náplňou 40g

ks

940

8 Oblátka smotanová DIA 32g

ks

940

9 Detské piškóty DIA 120 g

ks

100

10 Mrkvovo ovocny nápoj 0,4 l

ks

100

11 Perník s ovocnou náplňou DIA 50 g

ks

400

12 Sladidlo práškové 250g na baze acesulfámu/ FRUITú ks

20

ks

13

13 Sladidlo práškové so stéviou 200g
Spolu:

Súhlasíme s podmienkami určenými vyhlasovateľom zákazky.

V__________________, dňa_____________

pečiatka a
podpis uchádzača :
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