
 

 

Námestie Jána Pavla II. 6073/7 
071 01 Michalovce 

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

bankové spojenie: VÚB  
účet:     1673495655/0200 

 

Výzva č.11/2020 
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:   Občianske združenie Teresa Benedicta (OZTB) 

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:   0901703922 

e-mail:   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:     Pracovné oblečenie a obuv 

5.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je dodanie pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov OZTB 

v Trebišove a Vojčiciach. Bližšia špecifikácia pracovného oblečenia a obuvi je uvedená v prílohe č. 

1. tejto Výzvy. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dopravou na miesto dodania. 

 

6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

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

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 18100000-6 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy 
a doplnky, 18800000-6 Obuv, 60000000-8 Dopravné služby 
 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky: 2600 € (bez DPH) 

 

8.  Typ  zmluvy:  

Objednávka  
 

9. Platobné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Úhrada sa vykoná na základe vystavenej faktúry za preukázateľne dodaný tovar. Splatnosť 

vystavenej faktúry je 14 dní.  
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Ak faktúra nebude v súlade s dodaným tovarom alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu, 

nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej faktúry. 

 

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: 
Do 10 pracovných dní od prijatia objednávky, najneskôr do 30.11.2020. 
 

12. Podmienky účasti: 
      Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku, ktorej súčasťou je podpísané čestné vyhlásenie  
      uvedené v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá    
      predmetu zákazky. 
 

13. 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.  
 
 Ponuka musí obsahovať: 

a) doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy 

b) cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č.1 tejto Výzvy. Cena     
     musí byť vyjadrená v eurách.  
 

14. Lehota na predloženie ponuky: 

Ponuka musí byť predložená najneskôr do 30.10.2020 do 13:00 elektronicky na emailovú adresu: 
jana.durkaiova@gmail.com, alebo prostredníctvom pošty na adresu: 

      Peter Novysedlák, Tulipánová 1, 07101 Michalovce 
Ponuky, ktoré sa predkladajú e-mailom musia mať v predmete správy označenie „NEOTVÁRAŤ 
– Pracovné oblečenie“. 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 požadované tovary spolu 
 

16. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

      Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 30.10.2020 o 14.00 hod.  
 

17. 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.  
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 
v zmysle § 57 zák. č. 343/2015 ZVO. 

 
18.  Dátum zverejnenia výzvy na stránke www.teresa-benedicta.sk: 22.10.2020 
 
     
Príloha č.1:  Návrh na plnenie kritéria 
 
V Michalovciach, dňa 22.10.2020 

          PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 
              prezident OZTB 
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Príloha č.1: 

    Návrh na plnenie kritéria 

 
     

Predmet zákazky:  Pracovné oblečenie a obuv 

 

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

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

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

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

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

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

 

Cenová ponuka .....................................€ bez DPH.  

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

 

Čestne vyhlasujeme,  

- že v zmysle §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu 

- že nie sme v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- že súhlasíme s podmienkami zákazky uvedenými vo Výzve č. 11/2020 zo dňa 

22.10.2020 

 

 

 

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

 

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

                  Pečiatka a podpis  

                         uchádzača 

 



 

Príloha č. 1: 

Por.č. Produkt Popis produktu m.j.
Predpokladané 

množstvo 

Cena za 

m.j. bez 

DPH

Cena 

spolu bez 

DPH

Cena 

spolu s 

DPH

1 Dámska obuv

Ortopedická obuv celokožená s protišmykovou 

podrážkou, perforovaný zvršok s plnou pevnou 

špičkou, otočná pracka na pätu,  biela farba

1 pár 25

2 Pánska obuv

Ortopedická obuv celokožená s protišmykovou 

podrážkou, perforovaný zvršok s plnou pevnou 

špičkou, otočná pracka na pätu,  biela farba

1 pár 5

3
Dámske 

nohavice

nohavice na gumu s rovným strihom, 100% 

bavlna, bočné vrecká, gumička v páse, biela farba
1 ks 44

4
Pánske 

nohavice

nohavice s rovným strihom, 100% bavlna, bočné 

vrecká, zapínanie vpredu, gumička v páse, biela 

farba

1 ks 7

5
Dámska 

polokošeľa

dámska polokošeľa s krátkym rukávom z úpletu 

piké, elegantný strih, predlžená úzka léga s 5 

gombíkmi, bavlna 65%+polyester, gramáž 

200g/m
2
, svetlo modrá farba, vyšité logo OZTB na 

ľavej strane vo veľkosti 2x5 cm v jednej farbe 

1 ks 34

6
Dámska 

polokošeľa

dámska polokošeľa s krátkym rukávom z úpletu 

piké, elegantný strih, predlžená úzka léga s 5 

gombíkmi, bavlna+polyester, gramáž 200g/m
2
, 

svetlo fialová farba, vyšité logo OZTB na ľavej 

strane vo veľkosti 2x5 cm v jednej farbe

1 ks 4

7
Dámska 

polokošeľa

dámska polokošeľa s krátkym rukávom z úpletu 

piké, elegantný strih, predlžená úzka léga s 5 

gombíkmi, bavlna+polyester, gramáž 200g/m2, 

svetlo zelená farba, vyšité logo OZTB na ľavej 

strane vo veľkosti 2x5 cm v jednej farbe

1 ks 6

8
Pánska 

polokošeľa

pánska polokošeľa s krátkym rukávom z úpletu 

piké, léga s 3 gombíkmi vo farbe materiálu, bavlna 

65% +polyester, gramáž 200g/m2, svetlo modrá 

farba, vyšité logo OZTB na ľavej strane vo veľkosti 

2x5 cm v jednej farbe

1 ks 2

9
Pánska 

polokošeľa

pánska polokošeľa s krátkym rukávom z úpletu 

piké, léga s 3 gombíkmi vo farbe materiálu, bavlna 

65%+polyester, gramáž 200g/m2, svetlo fialová 

farba, vyšité logo OZTB na ľavej strane vo veľkosti 

2x5 cm v jednej farbe

1 ks 4

10
Dámske 

tričko biele

tričko ľahko vypasovaného strihu, 100% bavlna, 

okrúhly výstrih, krátky rukáv, biela farba, gramáž 

180g/m2, vyšité logo OZTB na ľavej strane vo 

veľkosti 2x5 cm v jednej farbe

1 ks 9

11
Pánske tričko 

biele

100% bavlna, okrúhly výstrih, krátky rukáv, vyšité 

logo OZTB na ľavej strane vo veľkosti 2x5 cm v 

jednej farbe, biela farba

1 ks 6

12 Flisová vesta

Flisová vesta bez rukávov so zapínaním na zips a 

stojačikom. Vesta má dve bočné vrecká na zips. 

Materiál: 100% polyester, Fleece, spodný lem na 

stiahnutie šnúrkou, antipilingová úprava vonkajšej 

strany, farba tyrkysová, vyšité logo OZTB na ľavej 

strane vo veľkosti 2x5 cm v jednej farbe

1 ks 24

13

Pánske 

nohavice na 

traky

Bavlnené pánske nohavice s náprsenkou, na ktorej 

je vrecko na zips, zosilnené kolená v kontrastnej 

farbe (čierna), materiál: 100% bavlna s gramážou 

260g/m2, bočné a predné vrecká, pás vzadu na 

gumu, modrá farba 

1ks 1

SPOLU

Poznámka:  logo OZTB = 4 písmená OZTB, veľkosť 2x5 cm, jedna farba  


