Hlavná 43, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 55 11 396
mobil: +421 903 402 132-3
e-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Obchodné meno: Trnavská arcidiecézna charita
Sídlo: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Dzurech
IČO: 356 02 619
DIČ: 2021136073
Tel.: +421 33 55 11 396
e-mail: sekretariat@charitatt.sk
webové sídlo: www.charitatt.sk
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL)
https://charitatt.sk/o-nas/dokumenty/
3. Názov predmetu zákazky
Dodanie tovarov a služieb pre Trnavskú arcidiecéznu charitu súvisiacich s bojom proti
koronavírusu

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie
IČO: 35602619
DIČ: 20211 36073

ČSOB, a. s.,
Pobočka Trnava
SK71 7500 0000 0040 0829 7855

Hlavná 43, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 55 11 396
mobil: +421 903 402 132-3
e-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk

4.1 Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a služieb definovaných v bode 4.1.2
4.1.2 Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich položiek
- Ochranné obleky (veľkosti S,M,L) – 425 ks
- Ochranné okuliare - 95 ks
- Respirátory FFP3 s označením NR (non-reasable) - 370 ks
- Chirurgické rukavice nitrilové nepúdrované – 14800 ks
- Ochranné návleky na obuv - 1150 ks
- Štíty na hlavu – 85 ks
- Jednorazové plášte (veľkosti S,M,L) – 520 ks
- Bezkontaktné teplomery - 31 ks
- Germicidny žiarič nástenný– 7 ks
- Jednorazové rúška - 6300 ks
- Špeciálne vrecia na kontaminovaný odpad (40 až 60 l)- 550 ks
4.1.3 Ekvivalent
V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo
tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie,
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, alebo na konkrétny produkt platí, že
môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné
kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré sú uvedené v opise predmetu
zákazky.
4.2 Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah predmetu
zákazky v nadväznosti na Opis predmetu zákazky. Ponuka musí byť predložená na celý rozsah
predmetu zákazky, na všetky položky predmetu zákazky.

4.3 Množstvo alebo rozsah zákazky
Množstvo a rozsah predmetu zákazky je uvedené v bode 4.1.2 tejto výzvy.
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4.4 Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky je financovaný z dotácie Trnavského samosprávneho kraja.
4.5 Zmluva
Výsledkom postupu zadávania zákazky bude objednávka zo strany obstarávateľa v súlade s
vymedzením predmetu zákazky v opise predmetu zákazky.
4.6. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena za predmet zákazky bude uvedená v eurách (€) a kalkulovaná vrátane aktuálne platnej
výšky DPH a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia nevyhnutných na
úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s
plnením predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady.
5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Celková cena v EUR, ktorou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR v rozsahu
podľa opisu predmetu zákazky, vypočítaná podľa Prílohy č. 1 Výzvy. Ak je uchádzač
platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: navrhovaná cena v EUR bez DPH, sadzba
DPH, navrhovaná cena v EUR vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na
túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude celková
cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez
ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. Úspešnosť ponúk sa určí podľa
výšky Celkovej ceny v EUR uvedenej v jednotlivých
ponukách. Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu v EUR.
6. Podmienky účasti:
Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary a služby uvedené v predmete
tohto verejného obstarávania – fotokópia, prípadne Doklad preukazujúci oprávnenosť
uchádzača sprostredkovať dodanie tovarov a služieb
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická

osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
alebo
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
alebo
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- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
7. Miesto dodania predmetu zákazky
Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava
8. Lehota na dodanie tovaru
Do 30.11.2020
9. Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2020 do 24:00 hod.
9.1 Spôsob predloženia ponuky
- elektronicky na adresu: riaditel@charitatt.sk
alebo
- poštou – obálku označiť heslom „DI – ponuka - NEOTVÁRAŤ“, zaslať do stanovenej lehoty
na adresu: Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava, pričom rozhodujúci je
dátum doručenia na uvedenú adresu a nie dátum uvedený na poštovej pečiatke prepravcu
9.2 Termín otvárania ponúk
19.10.2020
9.3 Postup pri otváraní ponúk
Otváranie ponúk je neverejné.

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
11. Pokyny na zostavenie ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
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a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 k tejto výzve v jednom vyhotovení,
ktorý bude podpísaný uchádzačom.
b) Ocenená špecifikácia predmetu zákazky podľa prílohy č. 2 k tejto výzve v jednom
vyhotovení, ktorá bude podpísaná uchádzačom.
c) Splnenie podmienky uvedenej v bode č. 6 tejto výzvy - doklad preukazujúci oprávnenosť
uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto verejného obstarávania – fotokópia
d) uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku
e) ponuka musí byť v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku
12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk
Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria / Cena predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky

V Trnave dňa 9.10.2020

Ing. Miroslav Dzurech
riaditeľ TT ADCH

Príloha č. 1 výzvy

Návrh uchádzača na plnenie kritéria/ Cena predmetu zmluvy
1. Obchodné meno:

2. Adresa alebo sídlo:

3. IČO:

4. Ďalšie identifikačné údaje - DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka,
bankové spojenie, č. účtu a pod.:
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5. Názov zákazky: Dodanie tovarov a služieb pre Trnavskú arcidiecéznu charitu
súvisiacich s bojom proti koronavírusu

Kritérium

Návrh na plnenie kritéria

Celková cena za predmet zákazky v EUR
bez DPH

DPH 20 %

Celková cena za predmet zákazky v EUR s
DPH1

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa
uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady
súvisiace s dodávkou predmetu zákazky.
Dátum:
pečiatka, meno a podpis uchádzača
1 Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v EUR so zaokrúhlením max. na dve
desatinné miesta a musí byť vyšší ako nula

Príloha č. 2 výzvy

Špecifikácia predmetu zákazky

1. Obchodné meno:
2. Adresa alebo sídlo:
3. IČO:
4. Ďalšie identifikačné údaje - DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka,
bankové spojenie, č. účtu a pod.:
IČO: 35602619
DIČ: 20211 36073

ČSOB, a. s.,
Pobočka Trnava
SK71 7500 0000 0040 0829 7855

5. Názov zákazky: Dodanie tovarov a služieb pre Trnavskú arcidiecéznu charitu

P.č.

Názov položky

M.j.

Množstvo

1.

Ochranné obleky

ks

425

Cena
bez
DPH

Cena
s DPH

Popis položky

(veľkosti S,M,L)
2.

Ochranné okuliare

3.

ks

95

ks

370

FFP3 s označením NR
(non-reasable)

nitrilové nepúdrované

Respirátory FFP3
s označením NR (nonreasable)
4.

Chirurgické rukavice

ks

14800

5.

Ochranné návleky na obuv

ks

1150

6.

Štíty na hlavu

ks

85

7.

Jednorazové plášte

ks

520

8.

Bezkontaktné teplomery

ks

31

9.

Germicidny žiarič
nástenný

ks

7

10.

Jednorazové rúška

ks

6300

11.

Špeciálne vrecia na
kontaminovaný odpad

ks

550

(veľkosti S,M,L)

(objem - 40 až 60 l)

Dátum:
pečiatka, meno a podpis

3

