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V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

dodanie tovaru s názvom  

„Suveníry“ 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Kvakovce 
Sídlo verejného obstarávateľa:    Domašská č. 97/1, Kvakovce, 094 02  Slovenská Kajňa 
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 
IČO: 00332518 
DIČ: 2020630161 
IČ DPH: nie sme platcom DPH 
Tel. 057/44 94 154 
M: 0918 513 324 
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
www.kvakovce.eu  

 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgas@stonline.sk   
 

2.  Typ  zmluvy:  Rámcová dohoda počas 24 mesiacov alebo do vyčerpania predpokladaných 

maximálnych množstiev. Jednotlivé plnenia prebehnú na základe vystavenej objednávky.  

Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Domašská č. 97/1, Kvakovce 
 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Názov zákazky: Suveníry 

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 

39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 
18931100-5 Batoh 
18932000-1 Športové tašky 
39295200-8 Dáždniky 
18221300-7 Pršiplášte 
39221120-4 Šálky a poháre 
37520000-9 Hračky 
39225710-5 Fľaše 
15842300-5 Cukrovinky 
39514100-9 Uteráky 
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18440000-5 Klobúky a pokrývky hlavy 
18443340-1 Čiapky 
39221130-7 Nádoby na jedlo 
39561130-2 Textilné štítky a odznaky 
18330000-1 Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele 
39225100-6 Zapaľovače cigariet 
22300000-3 Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny 
22313000-7 Obtlačky 
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je dodanie suvenírov s potlačou pre verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov 

odo dňa účinnosti zmluvy. Pohľadnice a magnetky budú s motívom Domaše, návrh odsúhlasí verejný 

obstarávateľ.  

Logo We love Domaša:   

  
 
 
Objednávanie tovaru na základe objednávky, spôsob objednania, telefonicky, e mailom, lehota 
dodania do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. 
Spôsob fakturácie: po dodaní čiastkového plnenia. 
Lehota splatnosti: do 30 dní odo dňa doručenia faktúry (daňového dokladu). 
 
 
Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky: 

 
 

P.     
Č. Názov tovaru Opis tovaru - minimálne technické 

požiadavky Ilustra čné foto 

1. 
Šnúrka v tme 
svietiaca 

V tme svietiaca šnúrka na krk s 
kovovou karabínkou, čiernou 
odopínateľnou prackou a 
bezpečnostným zatváraním.  
Rozmery: minimálne 25 x 940 mm 
Potlač: sieťotlač T1, TD, TS. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá. Ilustračné foto 
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2 Lodný vak 

Batoh so šnúrkou na sťahovanie 
zdobený bielym pruhom. Bavlna  min. 
200g/m2. Rozmery: min. 250 x 450 
mm. Potlač: sieťotlač, T1, TD. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba:  
modrá 

 

3 
Športový sťahovací 
batoh  

Športový sťahovací batoh – spodná 
časť na zips, vrchná na sťahovanie. 
Rozmery: min. 300 x 500 mm. 
Materiál: 600D polyester. Potlač: 
sieťotlač T1, TD. Text potlače: logo 
We love Domaša. Farba: modrá 

 

4 
Nákupná alebo 
plážová taška 1 

Nákupná/plážová taška s predným 
vreckom na suchý zips. Vnútri malé 
závesné vrecko na zips. Rozmery: 
min. 430 x 160 x 340 mm. Materiál: 
600D polyester a 210 D podšívka. 
Potlač: sieťotlač, T1, TD Text potlače: 
logo We love Domaša 
Farba: modrá alebo zelená 

 

5 
Nákupná alebo 
plážová taška 2 

Nákupná alebo plážová taška s dlhými 
ušami, plátenými detailami a 
vnútorným vreckom. Rozmery:  min. 
370 x 160 x 320 mm. Materiál: 600D 
polyester s plátenými doplnkami. 
Potlač: sieťotlač T1, TD. Text potlače: 
logo We love Domaša. Farba: modrá 

 

6 
Nákupná bavlnená 
taška  

Nákupná bavlnená taška vyššej 
gramáže. Dlhé uši na nosenie. 
Rozmery: min. 380 x 420 mm. 
Materiál: Bavlna min. 140 gr/m2. 
Potlač: sieťotlač T1, TD, DPT. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
svetlomodrá alebo zelená 

 

7 EKO nákupná taška  
EKO nákupná taška z juty, plátna a 
bavlnenej tkaniny s dlhými ušami.. 
Rozmery: min. 390 x 160 x 315 mm. 
Potlač: sieťotlač T1, TD. Text potlače: 
logo We love Domaša. Farba: modrá 
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8 
8-panelový skladací 
dáždnik  

8-panelový skladací dáždnik, 
dvojfarebný, strieborná farba vo 
vnútri. Farebne zladené puzdro. 
Rozmery: min. 970 x 570 mm, 
veľkosť 21“. Materiál: Polyester 
190T. Potlač: transfer S, TD. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá, červená svetlomodrá  

 

9 
Transparentné pončo 
do dažďa  

Transparentné pončo z PE do dažďa v 
guľatom obale z ABS s karabínkou na 
zavesenie. Rozmery: min. 60 mm. 
Potlač: tampónová potlač. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá, červená 

 

10 Skladací pršiplášť  

Skladací pršiplášť s kapucňou v 
plastovom obale. Rozmery: min. 1270 
x 1000 mm. Potlač: sieťotlač. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
modrá 

 

11 
Vintage keramický 
hrnček min. 290 ml 

Min. 290 ml vintage keramický 
hrnček, balený jednotlivo v 
kartónovej krabičke. Rozmery: min. 
85 x 86 mm. Potlač: tampónová 
potlač, TC. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: modrá, biela 

 

12 
Vintage keramický 
hrnček min. 240 ml 

Min. 240 ml keramický retro hrnček s 
povrchom pre sublimačnú potlač. Bez 
krabičky. Rozmery: min. 85 x 86 mm. 
Potlač: sublimačná potlač. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
biela 

 

13. 
Vintage keramický 
hrnček min. 320 ml 

Min. 320 ml keramický retro hrnček. 
Čierny okraj, biele vnútro, farebný 
povrch, balený v darčekovej krabičke. 
Rozmery: min. 90 x 81 mm. Potlač: 
C1 (8C, 110 x 60 mm), CP (2C, 40 x 
40 mm). Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: biela, žltá, modrá 

 

14. Tenká ploskačka  

Min. 175 ml úzka jednovrstvová 
nerezová ploskačka.. Potlač: 
tampónová potlač L, DL. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
37 modrá 
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15. Plyšový medvedík  Plyšový medvedík v tričku. Rozmery: 
min. 160 x 145 x 125 mm. Potlač: 
transfer, TD. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: 04 modrá 

 

16. 
Hracia sada kariet s 
kockami  

Hracia sada kariet s kockami – 54 
kariet, 5 kociek v drevenej krabičke.. 
Rozmery: min. 100 x 90 x 20 mm. 
Potlač: tampónová potlač S, L. Text 
potlače: logo We love Domaša 

 

17. 
Jojo s blikajúcim 
červeným svetlom  

Jojo s blikajúcim červeným svetlom, 2 
batérie v balení. Rozmery: min. 58 x 
35 mm. Potlač: tampónová potlač. 
Text potlače: logo We love Domaša. 
Farba: modrá 

 

18. Bublifuk  
Bublifuk s bezpečnostným uzáverom. 
Rozmery: min. 27 x 27 x 130 mm. 
Potlač: tampónová potlač, D01, DL. 
Text potlače: logo We love Domaša. 
Farba: modrá, ružová 

 

19. 
Detská sada do 
piesku  

Detská sada do piesku – vedierko, 
lopatka, hrabličky, formička, sitko, z 
lesklého PP. Môžu sa dodať  farebne 
náhodne mixované. Rozmery: 90 x 
120 mm. Potlač: tampónová potlač, 
D01, DL. Text potlače: logo We love 
Domaša 

 

20. 
Kovový prívesok v 
tvare srdca  

Kovový prívesok na kľúče v tvare 
srdca v čiernej darčekovej krabičke.. 
Rozmery:  min. 42 x 87 x 3 mm. 
Potlač: Do3 (FC 41 x 35 mm), E1 (30 
x 15 mm). Text potlače: logo We love 
Domaša 

 

21. 
Antistres v tvare 
srdca  

Antistresová pomôcka v tvare srdca. 
Mäkký PU. Rozmery: min. 70 x 65 x 
55 mm. Potlač: tampónová potlač TD. 
L. Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: červena 
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22. 
Plechovka s 
mentolkami  

Mentolové cukríky min. 28 g v 
plechovej krabičke. Rozmery: min. 60 
x 49 x 17 mm. Potlač: tampónová 
potlač L, PD1. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: modrá, červená 

 

23. 
Sladké cukríky v 
tvare srdca  

Sladké cukríky v tvare srdca min. 24 g 
v plechovej krabičke. Rozmery: min. 
65 x 60 x 18 mm. Potlač: tampónová 
potlač L, PD1. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: červená, biela 

 

24. 
Mentolky v 
srdiečkovej PP 
krabičke  

Mentolové cukríky min. 12 g v 
plastovej krabičke v tvare srdca. 
Rozmery: min. 75 x 48 x 6 mm 
Potlač: tampónová potlač PD1. Text 
potlače: logo We love Domaša. Farba: 
(červená 

 

25. 
Plážová bavlnená 
osuška  

Plážová osuška, 100% bavlna, min. 
180 g m2, s pruhovaným vzorom a 
strapcami na koncoch. Rozmery: min. 
900 x 1700 mm. Potlač: transfer, T1, 
TD, E. Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: modrá 

 

26. 
Klobúk z prírodného 
materiálu so stuhou  

Klobúk z prírodného materiálu s 
farebným pásikom z polyesteru. 
Rozmery: min. 270 x 120 mm. Potlač: 
sieťotlač T1, TD. Text potlače: logo 
We love Domaša. Farba: modrá 

 

27. 
6-panelová bavlnená 
šiltovka  

6-panelová čierna šiltovka z pevnej 
česanej bavlny. Sendvičový šilt. 
Kovová pracka na nastavenie 
veľkosti. Veľkosť: 7 ¼. Potlač: 
sieťotlač E, T1, TD. Text potlače: 
logo We love Domaša. Farba: modrá 

 

28. 
Plastová miska pre 
psov  

Plastová miska pre psov. Rozmery: 
min. 200 x 60 mm. Potlač: P2 (1C, 40 
x 30 mm). Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: modrá 
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29. Kovový odznak  Kovový odznak s epoxy potlačou. 
Rozmery: min. 26 x 14 mm. Potlač: 
epoxy. Text potlače: logo We love 
Domaša 

 

30. 
Biele tričko s 
potlačou  

Single Jersey, 100 % polyester, min. 
160 gr/m2, okrúhly priekrčník s 
lemom z vrchového materiálu. 
Vnútorná časť priekrčníka začistená 
páskou. Spevňujúca ramenná páska. 
Strih s bočnými švami.. Veľkosti: XS 
– 3XL. Text potlače: logo We love 
Domaša 
Farba: biela 

 

31. Zapaľovač 

Plastový plniteľný peizo zapaľovač s 
detskou poistkou. Rozmery: min. 23 x 
80 x 9 mm. Potlač: P1 (4C, 50 x 15 
mm). Text potlače: logo We love 
Domaša. Farba: modrá 

 

32. 
Vodeodolný obal na 
smartphony  

Vodeodolný obal na smartphony 
PVC, s polyesterovým remienkom. 
Bezpečnostná spona. Tenký povrch 
pre dotykové displeje.. Rozmery: min. 
95 x 240 mm. Text potlače: logo We 
love Domaša. Farba: modrá 

 

33. 
Kompozitná 
magnetka 

Magnetky z ochrannej fólie, grafiky, 
plechu, hrubého kartónu a 
magnetickej fólie. Hrúbka: min. 4 
mm. Rozmer: min. 78 x 54 mm 

 

34. Pohľadnice 
Pohľadnice farebná,  formát A6, 
jednostranná, min. 300 g chrómový 
papier (zadná strana nepotiahnutá) 
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35. 
Námornícke tričko 
dámske  

Dámske námornícke tričko s pruhmi v 
kombinácii bielej a námorníckej 
modrej farby. Má ľahko vypasovaný 
strih s bočnými švami a tiež hlbší 
okrúhly výstrih. Úzky lem priekrčníka 
je z rebrového úpletu s prídavkom 
min. 5 % elastanu. Má vnútornú časť 
zadného priekrčníka začistenú a 
spevnenú páskou. Rukávy sú kratšie. 
Gramáž min. 150 g/m². Teplota prania 
maximálne 50 °C. Vhodné pre 
potlač.Materiál: 100 % bavlna, Single 
Jersey. Veľkosť: XS – L 

36. 
Námornícke tričko 
pánske 

Kvalitné námornícke tričko s pruhmi 
v kombinácii bielej a námorníckej 
modrej farby pre pánov. Lem 
priekrčníka je z rebrového úpletu s 
prídavkom min. 5 % elastanu. Má 
vnútornú časť zadného priekrčníka 
začistenú a spevnenú páskou. Strih s 
bočnými švami. Gramáž min. 150 
g/m². Teplota prania maximálne 50 
°C. Vhodné pre potlač.  Materiál: 100 
% bavlna, Single Jersey. Veľkosť: XS 
– XL 

 

37. 
Čiapka – Marine 
Captain Yacht 

Biela so zlatým našívaním. Veľkosť: 
univerzálna (obvod hlavy: 58 cm, šilt 
20 x 7,5 cm). Výšivka: odznak min.  
4,5 x 4,5 cm. Materiál: 100 % 
polyester 

 

38. 
Čiapka - 
NÁMORNÝ 
KAPITÁN  

Biela s nášivkou. Farba - bielo - 
čierna kombinácia so zlatožltými 
doplnkami. Obvod čiapky a jej šilt je 
vystužený. Veľkosť: univerzálna 
(obvod hlavy: 58 – 60 cm). Materiál: 
100 % polyester 

 

39. 
Čiapka – kapitán 
námorníctva 

Biela s nášivkou. Farba - bielo - 
čierna kombinácia so zlatožltými 
doplnkami. Veľkosť: univerzálna 
(obvod hlavy: 58 cm). Materiál - 
100% Polyester 
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Minimálna výška jednotlivej objednávky: 4 500 € bez DPH. 
Objednávať sa budú množstva v  celých násobkoch 10 (napr. 20, 30, 150 ...). 
Rozmery sú orientačné, je možná ich tolerancia v rozmedzí -10% až +10%. 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent 
musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. 
 
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej 
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent 
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
 
Záruka minimálne 12 mesiacov alebo podľa záruky výrobcov. 
 
Predpokladaný počet počas trvania rámcovej dohody: 
 

P.Č. Názov tovaru POČET /ks/ 
1. Šnúrka v tme svietiaca 3000 

2 Lodný vak 100 

3 Športový sťahovací batoh  100 

4 Nákupná alebo plážová taška 1 300 

5 Nákupná alebo plážová taška 2 300 

6 Nákupná bavlnená taška  300 

7 EKO nákupná taška  300 

8 8-panelový skladací dáždnik  200 

9 Transparentné pončo do dažďa  300 

10 Skladací pršiplášť  300 

11 Vintage keramický hrnček min. 290 ml 800 

12 Vintage keramický hrnček min. 240 ml 800 

13. Vintage keramický hrnček min. 320 ml 800 

14. Tenká ploskačka  300 

15. Plyšový medvedík  300 

16. Hracia sada kariet s kockami  1000 

17. Jojo s blikajúcim červeným svetlom  800 

18. Bublifuk  2000 

19. Detská sada do piesku  200 

20. Kovový prívesok v tvare srdca  1200 

21. Antistres v tvare srdca  500 

22. Plechovka s mentolkami  2000 

23. Sladké cukríky v tvare srdca  2000 

24. Mentolky v srdiečkovej PP krabičke  2000 

25. Plážová bavlnená osuška  400 

26. Klobúk z prírodného materiálu so stuhou  400 
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27. 6-panelová bavlnená šiltovka  800 

28. Plastová miska pre psov  200 

29. Kovový odznak  5000 

30. Biele tričko s potlačou  400 

31. Zapaľovač 1000 

32. Vodeodolný obal na smartphony  4000 

33. Kompozitná magnetka 10000 

34. Pohľadnice 5000 

35. Námornícke tričko dámske  300 

36. Námornícke tričko pánske 300 

37. Čiapka – Marine Captain Yacht 200 

38. Čiapka - NÁMORNÝ KAPITÁN  200 

39. Čiapka – kapitán námorníctva 200 
 
Vyššie uvedené množstva sú len odhadované a slúžia na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 
Tieto množstva nie je možné prekročiť. Skutočné množstva sa budú objednávať podľa potrieb 
verejného obstarávateľa. 
 
Ak sa  vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie 
ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 69 946,00 € bez DPH. 
 
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky). 
 
 
4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

 

6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Rámcová dohoda počas 24 mesiacov 

alebo do vyčerpania predpokladaných maximálnych množstiev. Jednotlivé plnenia prebehnú na 

základe vystavenej objednávky do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. 

 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 11.05.2020 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 
094 02  Slovenská Kajňa ) a osobne na adrese (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/, Kvakovce, 
podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
(kvakovcedomasa@gmail.com).. 
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V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
- adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
- označenie heslom: 

„SUVENÍRY  -   NEOTVÁRA Ť“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) Otváranie ponúk: dňa 11.05.2020, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu  

Kvakovce, Domašská č. 97/,  094 02  Kvakovce. Otváranie ponúk je verejné. 

e) cenová ponuka neobsahuje návrh rámcovej dohody; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len 
od úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne podmienky rámcovej dohody, ktoré po 
doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou rámcovej dohody, ktorá sa 
uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné podmienky rámcovej dohody sa upravujú podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s touto 
Výzvou  a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh rámcovej dohody! 

f) Preložená ponuka musí obsahovať: 
 
- Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku 

vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) 
- Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2 

Formulár ponuky) 
- Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov 

špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu – 
z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, 
charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky. Doklady vhodné na preukázanie tejto 
skutočnosti : napr. katalógové/produktové  listy ponúkaného tovaru, opis ponúkaného 
tovaru, ktorý je predmetom cenovej ponuky, prospekty, priamy odkaz na webovú 
adresu, kde sa vyššie uvedené dokumenty nachádzajú a pod. (možnosť použiť prílohu č. 
2 Formulár ponuky),  

- Dátum vypracovania ponuky, 
- Lehota platnosti ponuky 
- Návrh ceny (možnosť použiť prílohu č. 1 tejto Výzvy) 
 

8.  Podmienky účasti: 

Nepožaduje sa. 
 

9.  Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov verejného 

obstarávateľa. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť po dodaní tovaru  podľa jednotlivých 

objednávok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. 

Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
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10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH.  

 

11.  Spôsob stanovenia ceny:  

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený 
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 
ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu 
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre 
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z. z.. 
F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať 
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade 
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť 
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. 
 
Cena bude vypracovaná vo forme: 

P.Č. Názov tovaru POČET /ks/ 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH za 
požadovaný 

počet 
1. Šnúrka v tme svietiaca 3000    

2 Lodný vak 100    

3 Športový sťahovací batoh  100    

4 Nákupná alebo plážová taška 1 300    

5 Nákupná alebo plážová taška 2 300    

6 Nákupná bavlnená taška  300    

7 EKO nákupná taška  300    

8 8-panelový skladací dáždnik  200    

9 Transparentné pončo do dažďa  300    

10 Skladací pršiplášť  300    

11 Vintage keramický hrnček min. 290 ml 800    

12 Vintage keramický hrnček min. 240 ml 800    

13. Vintage keramický hrnček min. 320 ml 800    

14. Tenká ploskačka  300    

15. Plyšový medvedík  300    
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16. Hracia sada kariet s kockami  1000    

17. Jojo s blikajúcim červeným svetlom  800    

18. Bublifuk  2000    

19. Detská sada do piesku  200    

20. Kovový prívesok v tvare srdca  1200    

21. Antistres v tvare srdca  500    

22. Plechovka s mentolkami  2000    

23. Sladké cukríky v tvare srdca  2000    

24. Mentolky v srdiečkovej PP krabičke  2000    

25. Plážová bavlnená osuška  400    

26. Klobúk z prírodného materiálu so stuhou  400    

27. 6-panelová bavlnená šiltovka  800    

28. Plastová miska pre psov  200    

29. Kovový odznak  5000    

30. Biele tričko s potlačou  400    

31. Zapaľovač 1000    

32. Vodeodolný obal na smartphony  4000    

33. Kompozitná magnetka 10000    

34. Pohľadnice 5000    

35. Námornícke tričko dámske  300    

36. Námornícke tričko pánske 300    

37. Čiapka – Marine Captain Yacht 200    

38. Čiapka - NÁMORNÝ KAPITÁN  200    

39. Čiapka – kapitán námorníctva 200    

  Spolu bez DPH   xxxxx  
  DPH  

  Celkom s DPH  
 
 
12.  Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 
 

13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 
Výsledkom zadávania zákazky bude rámcová dohoda na realizáciu uvedeného predmetu zákazky.  
Lehota na uzavretie rámcovej dohody: do 31.07.2020. 
 

B. Platnosť rámcovej dohody je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Rámcová dohoda 
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na 
adresu uvedenú v rámcovej dohody v článku I. 
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C. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane 
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie 
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. 
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru. 

 
D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
 

Kvakovce,  dňa 28.04.2020 

 

 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

 

Príloha  č. 1 Návrh ceny (excelovský súbor) 

  č. 2 Formulár ponuky (wordovský súbor)   

č. 3 Návrh zmluvných podmienok 

 

 


