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V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

1. Názov verejného obstarávateľa :  „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 

        Železničiarska 52 

        949 01  Nitra 

Tel. č.        +4216522016  

Kontaktná osoba :       Mariana Lőrinczová – za obsah výzvy 

        Mgr. Mária Gubáňová – za tovar 

E- mail        nitrava.vo@zssnitrava.sk 

 

2. Názov zákazky 

,,vitamíny“  
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

6105,66 EUR bez DPH 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší 

ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

4.1 Predmetom zákazky je balíček podporných prostriedkov na posilnenie imunity pre PSS 

a zamestnancov v cene 20,00 Eur s DPH na 1 osobu do ,,NITRAVA“, ZSS Nitra, s podporou imunity 

na dobu 5 mesiacov. 

 

4.2 Uchádzač je povinný dodať výrobky najvyššej kvality na základe písomnej objednávky. 

 

4.3 Dodať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi 

zodpovedajúcimi podmienkam, ktoré  sú stanovené v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach 

príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy. 

 

4.4 Dodať tovar s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov. 

 

4.5 V prípade, že hodnota balíčka bude nižšia ako 20 Eur s DPH, je potrebné doplniť podporné 

prostriedky na posilnenie imunity ďalšími výživovými doplnkami (K2, Zinok a pod.) 

 

5. Druh zákazky: Tovary 

 

6. Kód CPV: 33616000-1 
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Názov tovaru                        bal. 
lieková 

forma 

Požadované 

množs. 

balíčkov na 

dobu 5 

mesiacov 

Merná 

jedn. 

Cena v EUR 

Cena 

za 

MJ 

Cena 

spolu 

DPH Sumár 

1 

Vitamín D3, cholekalciferol 

1000 IU 

60 

tbl. 

tablety 

alebo 

kapsule 

363 ks     

    

2 

Vitamín D3, cholekalciferol 

1000 IU 

90 

tbl. 

tablety 

alebo 

kapsule 

363 ks     

    

3 

Vitamín C 1000 mg šumivý, 

EFT 

20 

tbl. 
šumivé 

tablety 
363 ks     

    

  Suma celkom                 

 

 

7. Cena 

 

7.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.   

o cenách v znení neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu 

s DPH.  

 

7.2 Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie 

meniť počas doby dodania predmetu zákazky. Za predmet zákazky uhradí verejný obstarávateľ 

úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. 

 

7.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na danú skutočnosť upozorní označením „Nie som platcom 

DPH“ a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  

 

7.4 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 
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8. Zmluvné podmienky 

 

8.1 Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

8.2 Predmet plnenia musí spĺňať všetky požadované vlastnosti tak ako sú uvedené v technickej 

špecifikácii tejto zmluvy. 

8.3 Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ju na náklady predávajúceho 

v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženým predmetom zákazky, alebo 

množstvo a druh sa nezhoduje s objednávkou objednávateľa, alebo ak nebola realizovaná 

v dohodnutom zmluvnom termíne. 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 

11.12.2020 o 12,00 hod. 

 

10. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Železničiarska 52, 949 01  Nitra. 

Ponuka sa požaduje v písomnej forme, pre zabezpečenie trvalého zachytenia jej obsahu. 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať 

nasledovné údaje:  

10.1 adresu obstarávateľskej organizácie, 

10.2 adresu uchádzača, 

10.3 označenie ,,verejné obstarávanie – neotvárať – “vitamíny“ 

Otváranie obálok sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

11. Obsah ponuky 

Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované vo výzve musia byť predložené ako 

prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.    

11.1 doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu        

hospodárskych subjektov, 

11.2 návrh zmluvy v troch vyhotoveniach, v ktorom uchádzač zohľadní - obchodné 

podmienky dodania predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky a Spôsob určenia ceny, 

11.3 návrh zmluvy musí byť opatrený dátumom, opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača. 

 

   

12. Kritériá a spôsob vyhodnotenia kritérií 

 

12.1 Cena za dodanie predmetu zákazky. 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou  navrhovanou cenou za 

dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za 

dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny 

za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky 

príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené 

kritérium. 
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12.2 Víťazom sa stane uchádzač, ktorý získa najväčší počet bodov. 

 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk najneskôr do 

15.12.2020. 

 

 

 

 

V Nitre, dňa: 04. 12. 2020 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby : Mariana Lőrinczová 
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