Príloha č. 2 k Výzve

Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. cena za poskytnutie
predmetu zákazky (celý rozsah predmetu zákazky za 1 deň/1 klient) vypočítaná a vyjadrená v
eurách vrátane DPH (na dve desatinné miesta).
2. Úspešná bude ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste poradia.
3. V prípade rovnosti cien rozhodne o umiestnení ponuky najnižšia cena, keď aj tam je zhoda,
potom sa rozhoduje podľa najnižšej ceny v položke 2, keď aj tam je zhoda, potom sa
rozhoduje podľa najnižšej ceny v položke 3 ( Spôsob určenia ceny, formulár „Cenník“).
Spôsob určenia ceny
1. Podľa 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.
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách v znení neskorších
predpisov.
2. Ceny budú vyjadrené v eurách (€).
3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v Slovenskej
republike navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b) sadzba DPH a výška DPH,
c) navrhovaná zmluvná cena celkom s DPH.
4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.
5.Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu stane uchádzač platiteľom DPH, zmluvná cena sa
nezvýši.
6.V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám
v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.
7. Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z členského štátu Európskej únie nebude
uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia poskytovania
služieb dodaných do iného členského štátu. Príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie podľa
platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ, ako nadobúdateľ
tovaru a služby z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi
prirátaná DPH k celkovej ponúkanej cene.
8. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby
celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky podľa podmienok výzvy z hľadiska
poskytnutia služby.
10. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým
požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z výzvy pre uchádzačov na
zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky ako aj z iných
dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
11. Všetky náklady, ktoré nie sú osobitne uvedené v popise položky, ale s ňou bezprostredne
súvisia, je potrebné do príslušnej položky započítať.
12. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek (spôsob stanovenia ceny),
ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača a bude súčasťou zmluvy. Cena bude stanovená
samostatne pre každú položku, pričom bude uvedená samostatne cena bez DPH, samostatne
bude uvedená DPH a cena celkom vrátane DPH. Pri DPH bude uvedená aj sadzba DPH.
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Cenník
Položka

Cena za jednotku
bez DPH

DPH

Cena s DPH
(na dve desatinné
miesta)

1. raňajky + desiata
2. obed + olovrant
3. večera + II. večera
4. Celkom

Celkom ....................... EUR bez DPH
Celkom ....................... EUR s DPH na dve desatinné miesta

Vysvetlivky :
 za jednotku sa považuje klient /deň
 cena je vrátane použitého tabletového systému viď. Opis predmetu zákazky – Príloha
č. 1 k Výzve

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach
ponuky. V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže
vylúčená.

V.............................., dňa ..............

..............................................................
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za
uchádzača (v prípade skupiny
dodávateľov podpis každého člena
skupiny dodávateľov)
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