
Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) podľa § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) a prieskum trhu za účelom realizácie zákazky  

 
Identifikačné údaje obstarávateľa  
Názov: ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie  

Sídlo: Cablkova 3305/3, 821 04 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Pražská 11, 811 04 Bratislava 
IČO: 30804850,  DIČ: 2021117208    
IČ DPH: - neplatca DPH 
Kontaktná osoba: Zuzana Riečanová, E-mail: office@adra.sk 
 
2. Názov a opis predmetu zákazky  
Názov predmetu zákazky: Dodanie potravín a dodanie hygienických potrieb do balíkov humanitárnej pomoci 
Opis predmetu zákazky:  
ADRA je partnerom projektu Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na 
Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5), ktorý je financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid. 

 
Súčasťou aktivít je nákup, balenie, odoslanie na Ukrajinu a distribúcia 7 920 rodinných balíkov (krabíc) pomoci obsahujúcich základné potraviny 
a hygienické potreby pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine. Potravinový tovar a hygienické potreby budú zabalené do krabíc 
o rozmeroch 40x30x30cm, z dôvodu zaistenia pevnosti pri nakládke a preprave. Krabice sa ukladajú na palety v 5 vrstvách po 8 krabíc do  
6 kamiónov.  

Pre tento účel je preto potrebné zabezpečiť dodanie trvanlivých potravín a dodanie hygienických potrieb v súlade s lehotou spotreby 
minimálne do konca februára 2023.  
Kvalita dodávaného tovaru sa požaduje v 1. akostnej triede, potraviny v neporušených obaloch, bez pachov a plesní. Podmienkou je, aby dodávaný 
tovar bol dodaný v hygienicky nezávadných obaloch obvyklých a bezpečných na prepravu uvedeného tovaru tak, aby nedošlo k ich poškodeniu 
počas prepravy do skladu v SR.   
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Uchádzač zahrnie do ceny všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vrátane nákladov na manipuláciu a balenie vhodné na bezpečnú 
kamiónovú prepravu. Cena nezahŕňa náklady na prepravu zo skladu úspešného uchádzača (dodávateľa) do skladu obstarávateľa na balenie 
do krabíc, nakoľko ju zabezpečí na vlastné náklady obstarávateľ.   
Europalety potrebné na prepravu dodaného tovaru obstarávateľ vráti na vlastné náklady resp. uhradí v prípade potreby mimo predmet tejto 
zákazky, a preto cena za europalety sa nezahrňuje do ceny. 
 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky 
Predmet zákazky sa rozdeľuje na tieto 2 časti: 

1. časť predmetu zákazky – dodanie potravín 
2. časť predmetu zákazky – dodanie hygienických potrieb 

Uchádzač (dodávateľ) môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na obe časti predmetu zákazky.  
 
 
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie dodania zákazky podľa špecifikácie požiadaviek a popisu v nižšie uvedenej tabuľke: 

Por. č. Položka Odhadovaný termín 
dodania 

Popis tovaru Doplňujúce informácie 

1.časť predmetu zákazky  

– Dodanie potravín 

1. Trvanlivé 
potraviny 

September 2022 
 

7920 ks - Šošovica 500 g 
15 840 ks - Múka polohrubá 1 kg 
15 840 ks - Hŕstka 500 g 
7920 ks - Olej slnečnicový 1liter 
15 840 ks - Cestoviny kolienka 400 g 
7920 ks – Ovsené vločky 400 g 
7920 ks – Kukuričná krupica 450 g 
7920 ks – Detská krupica 500 g 
23 760 ks – Krúpy jačmenné 500 g 
7920 ks – Rajčiakový pretlak Tetrapack 500 g 
7920 ks – Hydinový luncheon meat – Kuracie vo vlastnej šťave 120 g 

 
Tovar musí byť bezpečne 
zabalený a pripravený na 
prepravu, aby sa 
nepoškodil. Následnú 
prepravu tovaru zo skladu 
dodávateľa na miesto 
skladu obstarávateľa 
zabezpečí na svoje 
náklady obstarávateľ. 
 



7920 ks – Hovädzie vo vlastnej šťave 400 g 
7920 ks – Piškóty 120 g 

2.časť predmetu zákazky 

 – Dodanie hygienických potrieb                           Popis tovaru 

2. Hygienické 
potreby 
 

September 2022 7920 ks - Recyklovaný toaletný papier 1x30m 
7920 ks - Dámske vložky ultra 10 ks s krídelkami 
7920 ks - Vlhčené utierky balené po 72 ks 
23760 ks - Hygienické papierové vreckovky balené po 10 ks 
7 920 ks - Šampón 250 ml 
15840 ks - Mydlo tuhé 100 g 
7920 ks - Zubná pasta 100 g 
15 840 ks - Zubná kefka pre dospelých 
7920 ks - Mydlo tekuté 250 ml 
 

Tovar musí byť bezpečne 
zabalený a pripravený na 
prepravu, aby sa 
nepoškodil. Následnú 
prepravu tovaru zo skladu 
dodávateľa na miesto 
skladu obstarávateľa 
zabezpečí na svoje 
náklady obstarávateľ. 
 

 
3.Miesto dodania predmetu zákazky:  
Obstarávateľ zabezpečí na vlastné náklady prepravu tovaru zo skladu dodávateľa v rámci Slovenskej republiky do skladu obstarávateľa pre 
1. a 2. časť predmetu zákazky. 
 
4. Požadovaný a predpokladaný termín dodania:  
september 2022 
 
5. Lehota viazanosti ponuky:  
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom. 
Pri určení cien sa musí zohľadniť pravdepodobné zvýšenie cien (inflácia) počas lehoty viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do  31.10.2022. 
 
 



6. Celková cena zákazky 
Rozpočtový rámec verejného obstarávateľa za 1. časť predmetu zákazky – Potraviny: MAX. 118 800 EUR s DPH (99 000 EUR bez DPH) 
Rozpočtový rámec verejného obstarávateľa za 2. časť predmetu zákazky – Hygienické potreby: MAX. 79 200 EUR s DPH (66 000 EUR bez DPH) 

 
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom trhu, pričom najnižšia cenová ponuka za jednotlivé časti zákazky samostatne  
v EUR s DPH bude súčasne úspešnou ponukou. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo záväzných cenových ponúk, ak sa zmenili okolnosti alebo ak neboli predložené viac ako 
dve ponuky na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky, alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách na ktorúkoľvej časť predmetu zákazky 
budú presahovať rozpočtové možnosti verejného obstarávateľa. 
 

7. Miesto, termín a spôsob predloženia zákazky 
 
VYPLNENÚ a PODPÍSANÚ záväznú (konečnú) ponuku s predmetom „Cenová ponuka Potraviny a / alebo Cenová ponuka Hygiena“ 
s presnejším popisom, či ide o celý predmet zákazky alebo len jednotlivú časť/časti a ktoré konkrétne, požadujeme doručiť v elektronickej 
podobe na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: office@adra.sk do 9.9.2022 do 24:00.  

• Vzor cenovej ponuky na vyplnenie sa nachádza v prílohe 1 (formát excel).  

• Príloha 2  obsahuje návrh zmluvy s víťazným uchádzačom alebo s víťaznými uchádzačmi (samostatne pre každú časť predmetu zákazky) 
 

Uchádzačom predložená musí byť vyplnená príloha č.1 a príloha č. 2 (ak bude možné) podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie 
uvedenú mailovú adresu. Maximálna veľkosť prijatej pošty jedného doručeného e-mailu na e-mail office@adra.sk je max. 15 MB, a to vrátane 
príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých  
e-mailov a na túto skutočnosť obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. Do predmetu uvedie: 1. Časť Cenovej ponuky…). 
 
8. Komunikácia 
Dorozumievanie medzi obstarávateľom a záujemcami: v prípade potreby objasniť údaje uvedené v tejto výzve na predkladanie ponuky môže 
záujemca požiadať o vysvetlenie e-mailom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: office@adra.sk 
Obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne za predpokladu, že sa požiada o vysvetlenie dostatočne vopred. Do predmetu e-mailu treba 
uviesť „Žiadosť o vysvetlenie“. 
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9. Kritériá a spôsob vyhodnotenia ponúk 
Ak uchádzač považuje niektorú časť ponuky za dôvernú, tak označí túto skutočnosť vo svojej ponuke podľa §22 ods. 2 ZVO. 
Ponuky budú otvárané a vyhodnotené dňa 12.9.2022.   
Táto výzva na predloženie cenovej ponuky je určená na výpočet PHZ podľa §6 ZVO a súčasne realizáciu zákazky. Uvedené znamená, že 
obstarávateľ uzatvorí zmluvu a zadá objednávku uchádzačovi, ktorý predloží v prieskume trhu najnižšiu cenu s DPH. Ponuky sa budú 
vyhodnocovať  12.9.2022 na základe najnižšej ceny za jednotlivé časti zákazky v EUR s DPH. Každá časť predmetu zákazky bude hodnotená 
samostatne. Poradie uchádzačov vzostupne sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien za každú časť zákazky v EUR s DPH, uvedených 
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria umiestni na 
prvom mieste. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk, ak sa zmenili okolnosti alebo ak neboli 
predložené viac ako dve ponuky na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách budú presahovať 
rozpočtové možnosti obstarávateľa. 
 
Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetom prieskumu trhu na určenie PHZ podľa § 6 ZVO a za účelom realizácie zákazky a kritériom na vyhodnotenie 
ponúk je najnižšia cena s DPH, obstarávateľ v záujme dodržania princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie určuje 
doplňujúce pravidlo v prípade rovnosti cenových ponúk uchádzačov: V prípade rovnosti ponúk bude ako úspešný uchádzač ten, ktorého najnižšia 
cenová ponuka bola doručená skôr. 
 
 

Príloha 1 - Cenová ponuka na vyplnenie vo formáte Excel 
Príloha 2 - Návrh zmluvy (vyplniť samostatne pre každú časť zákazky) 
 
 


