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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.6/2019 

na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 
 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 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:     Základné potraviny 

5.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok základných potravín 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.č. 6073/7, 071 01 Michalovce 

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

 

7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

15200000-0, 15300000-1, 15400000-2, 15600000-4, 15800000-6, 15900000-7  
 

8.  Predpokladaná hodnota zákazky: cca 28000 € bez DPH 
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9.  Typ  zmluvy:  

Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov  
 

10. Platobné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov 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 30 dní od doručenia objednávateľovi. 

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 10.03.2019 do 09.03.2020. Dodanie 
predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok. 
 

13. Podmienky účasti, vypracovanie a predloženie ponuky: 
      Uchádzač vypracuje ponuku podľa prílohy č.1. tejto výzvy. Ponuka musí byť predložená na 
 všetky položky uvedené v prílohe č. 1. Ponúkaný tovar musí spĺňať všetky minimálne 
 špecifické  parametre uvedené v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby boli 
 dodržané merné  jednotky jednotlivých položiek podľa prílohy č. 1 tejto výzvy (nie je 
 možný prepočet). 
 
 Ponuka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, DIČ, kontakt), 
b) cenovú ponuku na celý predmet zákazky (všetky položky), vypracovanú podľa prílohy č.1 tejto 
výzvy. Cena musí byť vyjadrená v EUR. Cenová ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou 
konať v mene uchádzača. 
c) čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1 písm. f), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní (podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača) 

 
 
14. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

 Ponuka musí byť predložená najneskôr do 04.03.2019 do 12:00 hod elektronicky na emailovú       
 adresu: jana.durkaiova@gmail.com alebo prostredníctvom pošty (príp. osobne) na adresu: 

       OZ Teresa Benedicta, PhDr. Peter Novysedlák, Tulipánová 1, 07101 Michalovce 
 Ponuky, ktoré sa predkladajú e-mailom musia mať v predmete správy označenie „NEOTVÁRAŤ 
 – POTRAVINY. V prípade obálkového predloženia sa toto označenie uvedie na obálku.   
 
15.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

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

 
16. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

      Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk sa uskutoční dňa 04.03.2019 o 14:00 hod.     
 

17. Ostatné informácie: 

Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude bezodkladne (najneskôr do 3 dní od 

vyhodnotenia cenových ponúk) oznámený výsledok vyhodnotenia.  
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Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie rámcovej kúpnej 
zmluvy. 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 umiestni ako ďalší v poradí. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 
v zmysle § 57 zák. č. 343/2015 ZVO.  
 

18. Základné zmluvné podmienky: 
- Typ zmluvy:  
- Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov  
- Predmet zmluvy:  

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

- Doba trvania zmluvy: 
- Rámcová kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.03.2019 do 09.03.2020 
- Ostatné: 
- Na základe rámcovej kúpnej zmluvy bude tovar objednaný  mailom  
- 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 na miesta dodania v opakovaných 
dodávkach 

- Prechodné, resp. sezónne zníženie cien tovarov môže predávajúci vykonávať bez 
prerokovania s kupujúcim a môžu byť priamo fakturované v sezónne nižších cenách. 

- Dodaný tovar bude predávajúci fakturovať týždenne (každých 7 dní). Splatnosť faktúry je 30 
dní od jej doručenia objednávateľovi 

- Predávajúci ručí kupujúcemu, že dodaný tovar zodpovedá kvalite a vyhotoveniu v akom bol 
certifikovaný. 

- Predávajúci ručí kupujúcemu, že tovar bude mať požadovanú akosť po celú dobu minimálnej 
trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy výrobkov. Obaly, označenie a preprava musia byť v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, vrátane 
vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších všeobecne záväzných platných právnych 
predpisov, noriem a Potravinového kódexu SR  

- Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy 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. 
 

19. Dátum zverejnenia výzvy na stránke verejného obstarávateľa (www.teresa-benedicta.sk):   
21.2.2019  
 
 
Príloha č.1:  Cenová ponuka k výzve č.6/2019 (Tabuľka na výpočet cenovej ponuky) 
 
 

 
V Michalovciach, dňa 20.02.2018 

 
 
          PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

prezident OZTB

http://www.teresa-benedicta.sk/
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    Cenová ponuka k VÝZVE č.6/2019 

 

  Predmet zákazky:  Základné potraviny 

 

Kontaktné údaje uchádzača: 

  

Uchádzač: .........................................................................     IČO:.................................... 

Adresa, sídlo: ..........................................................................     IČ DPH...............................  

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

e-mail:  ..........................................................................    Tel. číslo:............................. 

Bankové spojenie:....................................................................... 

IBAN:      .................................................................................... 

 

Cenová ponuka .....................................€ s DPH.  

 

2. Podmienky dodávky: 
 

Platobné podmienky (splatnosť faktúry v dňoch):  

Termín dodania od objednania (v dňoch):  

Dopravné náklady v cene  (Áno/ Nie):  

 

 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet: „Základné potraviny“, ktoré 

určil verejný obstarávateľ v podmienkach zákazky. Zároveň vyhlasujeme, že všetky predložené 

doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

 

V..................................., dňa................. 

 

 

             pečiatka a podpis 

              zodpovednej osoby uchádzača : 

 


