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

Výzva č.1/2020
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:
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
3. Použitý postup verejného obstarávania:
Prieskum trhu na základe predloženia cenovej ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
4. Názov predmetu zákazky:

Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar

5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je zabezpečovanie dodávok čistiacich, hygienických potrieb a ostatného
drogistického tovaru, na základe objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou
predmetu zákazky sú aj služby spojené s dopravou a vyložením tovaru na mieste dodania.
Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované písomnými objednávkami. Druhová
skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté
množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo tovaru.
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej
potreby verejného obstarávateľa počas doby trvania rámcovej dohody.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
1. Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
2. Charitný dom J. Jendželovského, Nám. J.Pavla II.6523/5 , 070 01 Michalovce
3. Charitný dom prof. Hlaváča, Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
4. Charitný dom Jozefa Machalu, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov
5. Charitný dom Imricha Halása, ul. SNP č. 1079/76, 075 01 Trebišov
6. Charitný dom Eriky Jakabovej, ul. Štefánika 342/76, 07622 Vojčice

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 39224000-8,39525800-6, 39800000-0, 31411000-0,
31531000-7, 33772000-2
8. Predpokladaná hodnota zákazky: cca 14600 € (bez DPH)
9. Typ zmluvy:
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
10. Platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavky sa neposkytujú. Úhrady sa budú vykonávať na základe faktúr vystavených podľa
objednávok a skutočne dodaného množstva tovaru. 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.
Cena predmetu zmluvy je predávajúcim garantovaná počas doby trvania zmluvy a zahŕňa všetky
náklady spojené s doručením a vyložením na jednotlivé miesta plnenia.
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 10.02.2020 do 09.02.2021. Dodanie tovaru
sa bude uskutočňovať na základe písomných objednávok počas uvedenej doby.
13. Podmienky účasti:
Uchádzač je povinný predložiť v zmysle ZVO:
a) doklad podľa § 32 ods.1 písm. e), ktorým preukáže, že je oprávnený dodávať tovar (aktuálny
výpis z obchodného/živnostenského registra).
b) čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní (podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača)
c) prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru
uvedenými vo Výzve (podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača)
14. Vypracovanie, obsah a predloženie ponuky:
Ponuku uchádzač vypracuje podľa prílohy č.1. tejto výzvy. Ponuka musí byť predložená na
všetky položky uvedené v prílohe č. 1.Ponukaný tovar musí spĺňať všetky minimálne technické a
kvalitatívne parametre uvedené v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby boli dodržané
všetky 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) doklady podľa bodu 13. tejto výzvy
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 uchádzačom.
15. Lehota na predloženie ponuky:
Ponuka musí byť predložená najneskôr do 29.01.2020 do 14:00 elektronicky na emailovú adresu:
jana.durkaiova@gmail.com, prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu:
Občianske združenie Teresa Benedicta, Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce
Ponuky, ktoré sa predkladajú e-mailom musia mať v predmete správy označenie „NEOTVÁRAŤ
– Čistiace prostriedky“. V prípade obálkového predloženia sa toto označenie uvedie na obálku.

16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Na hodnotenie ponúk sa použije kritérium najnižšia cena s DPH za požadované tovary spolu
17. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 30.01.2020 o 10.00 hod.
18. Ostatné informácie:
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky budú vyhodnotené, bude najneskôr do 3 dní od
vyhodnotenia 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 rámcovej dohody.
Pred uzatvorením rámcovej dohody predloží úspešný uchádzač objednávateľovi presný názov,
výrobcu, príp. vzorky tovaru, ak ním je ekvivalent, na odsúhlasenie kvalitatívnych parametrov.
V prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas 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. Ostatné zmluvné podmienky:
- Na základe rámcovej dohody bude tovar objednaný mailovou komunikáciou
- Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať objednané množstvo tovaru v dohodnutých
termínoch
- Predávajúci sa zaväzuje dodať len taký tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a
predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným
medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
- kupujúci požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením výrobku, uvedením
zloženia výrobku a s návodom na použitie v slovenskom, príp. českom jazyku. Predávajúci je
povinný predložiť karty bezpečnostných údajov k čistiacim výrobkom v slovenskom (resp.
českom) jazyku
- preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu objednávateľa aj
dodávateľa. Neakceptuje sa dodanie kuriérskou službou, pri ktorej nie je možné skontrolovať
obsah zásielky, ale len neporušenosť obalu zásielky
- 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
- Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky je podstatným
porušením rámcovej dohody a má za následok odstúpenie od rámcovej dohody
- Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie od 10.02.2020 do 09.02.2021 alebo do vyčerpania
vysúťaženej sumy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
20. Dátum zverejnenia výzvy na stránke www.teresa-benedicta.sk: 20.01.2020

Príloha č.1: Cenová ponuka k výzve č.1/2020
V Michalovciach, dňa 17.01.2020
PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
prezident OZTB

Cenová ponuka k VÝZVE č.1/2020
Predmet zákazky: Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar
Uchádzač:

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

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

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

IČ DPH...............................

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

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

e-mail:

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

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

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

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

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

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet: „Čistiace a hygienické
potreby, drogistický tovar“, ktoré určil verejný obstarávateľ v podmienkach Výzvy. Zároveň
vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vyhlasujeme, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

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

...............................................
Pečiatka a podpis
uchádzača

