
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

zákazka 

podľa § 117 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na dodanie služby „Marketing pre iontový sirup a nápoj bez 

konzervantov s obsahom šťavy“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa podľa § 8:  

Názov: COFFEA Drinks, s.r.o. 

Sídlo: Koperníkova 15, 917 01 Trnava 

IČO:  36 253 995 

zastúpený: Ing. Daniel Vopát, konateľ 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD. 

Tel.: 0948 681 179 

e-mail: info@psagentura.sk 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Koperníkova 15, 917 01 Trnava  

3. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie služby „Marketing pre iontový sirup a nápoj bez 

konzervantov s obsahom šťavy“. Podrobný opis zákazky je vymedzený v dokumente 

„Špecifikácia predmetu zákazky“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

39 853,50 EUR bez DPH  

5. Finančný zdroj  

Vlastné zdroje obstarávateľa a zdroje z  Operačného programu Výskum a inovácie, číslo 

výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný slovník:  79342000-3 Marketingové služby    

7. Obchodné podmienky 

Zmluva o dielo tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

 Podľa podmienok uvedených v zmluve o dielo 

9. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk: 

a) 14.03.2016 do 16:00 hod 

b) mailom na adresu: info@psagentura.sk alebo doručenie poštou, kuriérom alebo 

osobne na adresu: PS Agentúra s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava. Ponuku je 

mailto:info@psagentura.sk


potrebné predložiť v písomnej podobe najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo 

výzve na predkladanie ponúk. Ponuka v prípade fyzického doručenia musí byť 

doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka). Na 

obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

- adresa osoby povinnej uvedená v bode 10. b) 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie „Marketing pre iontový sirup a nápoj bez konzervantov s obsahom 

šťavy - súťaž - neotvárať“. 

c) súčasťou ponuky je uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí 

prílohu č. 2 tejto výzvy a návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 

výzvy. V prípade predkladania cenovej ponuky mailom bude súčasťou ponuky 

nascanovaný návrh zmluvy o dielo a návrh na plnenie kritérií, oba dokumenty 

potvrdené uchádzačom (podpísané, opečiatkované). 

d) akceptovaná bude ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu na 

predmet zákazky. 

10. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 15.03.2016 o 10:00 hod. Doručená ponuka môže 

byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým 

podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti 

definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve 

na predkladanie ponúk. O výsledku hodnotenia ponúk budú uchádzači bezodkladne 

informovaní, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena bez DPH v EUR 

Uchádzač vyplní prílohu č. 3 – návrh na plnenie kritérií 

12. Lehota viazanosti ponúk: 

 Do 6 mesiacov odo dňa predloženia ponúk. 

 

 V Bratislave, dňa 03. 03. 2017  

 

 

             Ing. Peter Štefaňák, PhD. 

                                   osoba poverená riadením  

                                   verejného obstarávania 


