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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Slovenská asociácia cystickej fibrózy o.z. ako verejný obstarávateľ podľa § 8 písm.1 

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

znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 

117 na ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom : 

 

„  WS 3 občerstvenie  “ 

1. Identifikácia :  
V rámci  programu: ENI Cross-border Cooperation Programm HU-SK-RO-UK 2014-2020,  Act/2, 

rozpočtová  položka  č. 4.6.3.  projektu :  „Odovzdávanie skúseností a vybudovanie CF Centra  na 

zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cysticko fibrózou v Ivano-Frankivskom regióne 

Ukrajiny“ – akronym SK UA CF CARE, kód projektu  ( HUSKROUA/1702/8.2/0008 ) 

2. Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: 

Sídlo:  Slovenská asociácia cystickej fibrózy o.z. 

Štatutárny zástupca:  MUDr. Katarína Štepánková 

IČO: 4500 7853           

DIČ:  2022382241    

Tel.:   0903 608 455       

E-mail: vocfasociacia@gmail.com  

Internetová stránka: www. cfasociacia.sk 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s.  

Číslo účtu.:   SK40 3100 0000 0043 5029 6102    

 

3. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Park Angelínum 2, 040 01 Košice        

4. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: MUDr. Katarína Štěpánková   

5. CPV kód: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál,  

6. Predmet obstarávania:  

Predmetom zákazky je obstaranie  stravovacích služieb - obedov, pre 40 účastníkov 

Workshopu v Košiciach, v termíne 16.10.2020 a 17.10.2020. Podrobná špecifikácia 

zákazky je uvedená v prílohe výzvy: Cenová ponuka uchádzača.       

7. Kritérium na vyhodnotenie: najnižšia celková cena za predmet zákazky 

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka    

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  nie je stanovená  

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: stravovacie zariadenie víťazného 

uchádzača, v čase od 12,00-14,00 hod. 

11. Lehoty na dodanie  predmetu zákazky : 16.10.-17.10.2020 

12. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program , 

bezhotovostným prevodom , na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti do 30 

dní od jej obdržania.  

13. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 29.9.2020. 

14. Spôsob predloženia ponuky: emailom  

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 13, v 

slovenskom jazyku a to prostredníctvom e-mailu.: vocfasociacia@gmail.com 
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15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: najnižšia celková cena  zákazky  

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

zaslať v lehote na predkladanie ponúk vyplnenú prílohu výzvy – Cenová ponuka 

uchádzača,  

17. Otváranie ponúk:  30.9.2020, Park Angelínum 2, Košice  

18. Lehota viazanosti ponúk: do 18.10.2020   

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Ébrey Silvia, kontakt: 

vocfasociacia@gmail.com, MUDr.Katarína Štepánková 0903 608 455 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ plánuje  vystaviť 

objednávku na dodanie tovaru s úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia 

zaslaných cenových ponúk.   

21. Neumožňujú sa predkladať variantné riešenia. 

 

Prílohy:  

Cenová ponuka uchádzača 
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