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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA DODANIE TOVARU  

(ďalej len „výzva“) 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) 

 

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, ako obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZVO, si Vás 

týmto dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v súlade s § 117 ZVO na 

nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

„Dodanie respirátorov triedy FFP2 bez vydychovacieho ventilu v počte 10.000 kusov (slovom: 

desaťtisíc kusov) s príslušnými obligatórnymi certifikátmi pre trh Európskej únie na miesto plnenia, 

s opciou na dodanie ďalších 10.000 kusov za rovnakých podmienok“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Názov:    DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 

Sídlo:    Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava-Staré mesto 

IČO:    37 924 443 

DIČ:     2022203073  

Štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Kákoš, riaditeľ 

Kontaktná osoba:  Mgr. Vladimír Jurík 

Telefón:  + 421 904 738 748 

E-mail:  obstaravanie@depaul.sk 

Webové sídlo:  www.depaul.sk 

Subjekt podľa ZVO:  obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZVO 

 

2. Názov zákazky: 

Dodanie respirátorov triedy FFP2 bez vydychovacieho ventilu v počte 10.000 kusov (slovom: 

desaťtisíc kusov) s príslušnými obligatórnymi certifikátmi pre trh Európskej únie na miesto plnenia, 

s opciou na dodanie ďalších 10.000 kusov za rovnakých podmienok 

 

3. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z jednej alebo viacerých dotácií poskytnutých obstarávateľovi 

z rozpočtov orgánov štátnej správy a/alebo samosprávy a podľa potreby aj z vlastných zdrojov 

obstarávateľa. 

 

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce): 

tovary 

 

5. Kód CPV: 

18143000-3 Ochranný výstroj 

62000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

mailto:obstaravanie@depaul.sk
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6. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Dodanie ochranných filtračných polmasiek – respirátorov – triedy FFP2 pre zamestnancov a klientov 

poskytovateľa pobytových, ambulantných a terénnych sociálnych služieb s nasledovnými technickými 

vlastnosťami a špecifikáciami: 

 

- výrobok podľa normy EN 149:2001+A1:2009; 

- označený značkou CE a ostatnými potrebnými označeniami; 

- bez vychychovacieho ventilu; 

- s filtračnou ochranou najmenej 94 %; 

- maximálne priedušný na jednoduché dýchanie; 

- vyrobený z materiálu príjemného aj pre citlivú pokožku;  

- kovový/plastový formovateľný pásik v oblasti nosa na presné vytvarovanie a priľnutie masky; 

- farba biela; 

- veľkosť univerzálna; 

- použitie ohraničené na jednu pracovnú zmenu, tzv. jednorazové (NR); 

- upevnenie na tvár pomocou 2 gumičiek; 

- samostatne hygienicky balené po 1 kuse, alebo maximálne jednotkové balenie 10 kusov v obale. 

 

Obstarávateľ požaduje predložiť Vyhlásenie o zhode a CE certifikát so záverečným protokolom. 

V prípade vyhotovenia uvedených dokumentov v cudzom jazyku taktiež úradný preklad do 

slovenského jazyka.  

 

Dodanie tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené stanovené technické vlastnosti a špecifikácie a/alebo 

tovaru v neoriginálnych baleniach a/alebo nepredloženie vyššie uvedených dokumentov najneskôr pri 

dodaní tovaru sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu. V prípade omeškania s dodaním 

tovaru podľa vystavenej objednávky si obstarávateľ vyhradzuje právo uplatniť úroky z omeškania vo 

výške 0,05 % z ceny príslušného plnenia za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Obstarávateľ požaduje dodať 10.000 kusov, a to v dvoch častiach: 4.000 kusov do 2-3 dní od vystavenia 

objednávky a 6.000 kusov do 10 dní od vystavenia objednávky. Dodanie sa uskutoční na miesto 

plnenia.  

 

Súčasťou predmetu zákazky je opcia obstarávateľa s právom kúpy ďalších 10.000 kusov toho istého 

tovaru za rovnakých podmienok, vrátane ceny a termínov dodania, ak táto bude obstarávateľom 

uplatnená písomnou objednávkou do konca apríla 2021. 

 

Tovar Merná 

jednotka 

Množstvo Predpoklada

ná cena za 

jednotku bez 

DPH v EUR 

Spolu bez 

DPH v EUR 

Spolu s DPH 

v EUR 

respirátor triedy FFP2 

podľa požadovanej 

špecifikácie 

kus 10.000 0,48 4.800 4.800 

respirátor triedy FFP2 

bez výdychového 

ventilu podľa 

kus 10.000 0,48 4.800 4.800 
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Tovar Merná 

jednotka 

Množstvo Predpoklada

ná cena za 

jednotku bez 

DPH v EUR 

Spolu bez 

DPH v EUR 

Spolu s DPH 

v EUR 

požadovanej 

špecifikácie – opcia   

Spolu 9.600 9.600 

 

Cena za tovar musí zahŕňať aj náklady na jeho zabalenie a dodanie do miesta plnenia. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

9.600 EUR bez DPH 

 

8. Miesto plnenia: 

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste 32 v Bratislave  

 

9. Obhliadka miesta plnenia: 

Obhliadka miesta plnenia (dodania tovaru) nie je potrebná. 

 

10. Doba plnenia: 

Na základe objednávky vystavenej obstarávateľom 

 

11. Rozdelenie zákazky na časti: 

Zákazka nie je rozdelená na časti.  

 

12. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky. Ak 

súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude 

sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

Uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1. písm. e) a f) ZVO 

a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Ustanovenie § 11 ZVO tým nie 

je dotknuté.  

 

Obsah ponuky: 

a) všeobecné informácie o uchádzačovi potrebné na jeho riadnu identifikáciu;  

b) stanovenie ceny v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy a s vyhlásením, že v cene boli zohľadnené 

všetky náklady na dodanie tovaru, vrátane nákladov na balenie tovaru a dopravy do miesta 

plnenia; 

c) podpis uchádzača alebo osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača. 

Uchádzač môže priložiť aj iné informatívne prílohy (napr. výpis z obchodného, resp. živnostenského 

registra, ako doklad o oprávnení podnikať v oblasti, ktorá tvorí predmet zákazky). Tieto prílohy však 

nie sú povinnou súčasťou ponuky a nemajú vplyv na hodnotenie cenových ponúk. 
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena z predložených ponúk v EUR s DPH na celý 

predmet zákazky, zaoberajúci sa dodaním tovaru, ktorý je uvedený a podrobne opísaný v podrobnom 

opise predmetu zákazky.  

 

14. Lehota na predloženie ponuky: 

Do 15.03.2020 do 10:00 hod. 

 

15. Lehota viazanosti ponuky: 

Do 30.04.2021, vrátane 

 

16. Miesto a spôsob predloženia ponuky: 

Ponuku je možné predložiť iba v elektronickej podobe.  

Ponuku je potrebné doručiť na e-mailovú adresu: obstaravanie@depaul.sk.  

Do predmetu e-mailu treba uviesť: Dodanie respirátorov triedy FFP2 bez výdychového ventilu s opciou 

Dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača budú naskenované 

a doručené v lehote na predloženie cenovej ponuky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. 

 

17. Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuku: 

Ponuka a prípadné súvisiace dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku.  

 

18. Druh postupu: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.  

Výsledkom postupu bude písomná objednávka obstarávateľa. 

 

19. Vyhodnotenie ponúk: 

Dátum a čas: 15.03.2021 o 14:30 hod. 

Miesto: Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

20. Oznámenie o úspešnosti ponuky: 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky elektronicky na e-mailovú adresu 

uvedenú v jeho ponuke. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude oznámené, 

že ich ponuka sa neprijíma, a to elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v ich ponuke. 

 

21. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky: 

Cenu za tovar, ktorý tvorí predmet zákazky, uhradí obstarávateľ úspešnému uchádzačovi na základe 

faktúry vystavenej úspešným uchádzačom na podklade objednávky obstarávateľa, a to 

bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača v lehote do 7 dní odo dňa vystavenia 

faktúry.  

Platobná povinnosť obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude z jeho účtu zúčtovaná 

príslušná splátka na účet úspešného uchádzača.  

Faktúra vystavená úspešným uchádzačom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

v zmysle príslušných právnych predpisov.  

 

mailto:obstaravanie@depaul.sk
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22. Ďalšie informácie: 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku voči obstarávateľovi.  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup podľa § 117 ZVO v prípade, ak ani jedna z predložených 

ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve; ak sa zmenia sa okolnosti, za 

ktorých bola táto výzva vyhlásená; alebo ak nebude predložená ani jedna ponuka. 

 

 

Dátum zaslania výzvy na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby: 08.03.2021 

 

 

V Bratislave dňa 08.03.2021     

 

 

 

 

__________________________________ 

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 

Mgr. Jozef Kákoš, riaditeľ  
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Príloha č. 1 k výzve 
Spôsob stanovenia celkovej ceny pre predmet zákazky 

Dodanie respirátorov triedy FFP2 bez výdychového ventilu v počte 10.000 kusov (slovom: desaťtisíc 

kusov) s príslušnými obligatórnymi certifikátmi pre trh Európskej únie na miesto plnenia, s opciou 

na dodanie ďalších 10.000 kusov za rovnakých podmienok 
 

Identifikačné údaje uchádzača:  

Obchodné meno:  

Sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

E-mail kontaktnej osoby:  

Telefón kontaktnej osoby: 
 

Tovar Merná 

jednotka 

Množstvo Cena za 

jednotku bez 

DPH v EUR 

Cena spolu 

bez DPH 

v EUR 

Cena spolu 

s DPH v EUR 

respirátor triedy FFP2 bez 

výdychového ventilu podľa 

požadovanej špecifikácie 

kus 10.000    

respirátor triedy FFP2 bez 

výdychového ventilu podľa 

požadovanej špecifikácie – 

opcia   

kus 10.000    

Spolu za celý predmet zákazky   

 
Vyhlasujeme, že v cene boli zohľadnené všetky náklady na dodanie tovaru, vrátane nákladov na balenie 

tovaru a dopravy do miesta plnenia. 

Vyplnené dňa: 

 

 

_________________________________ 
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača  
meno a priezvisko osoby oprávnenej konať  
za uchádzača v predmetnej veci 


