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0, 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
 

Verejné obstarávanie na Zákazku s nízkou hodnotou,  podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

                                                            
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 

Úradný názov :     Mesto Prievidza   
IČO :        318 442 
Poštová adresa :     Podateľňa : Mestský úrad, Námestie slobody č.14 
Mesto/Obec :    Prievidza         PSČ :   971 01 
Kontaktné miesto :  Mestský úrad Prievidza – kancelária primátorky 
  Hviezdoslavova č.3, 971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba pre obstarávanie:  Ing. Mária Peszekiová 
Kontaktná osoba pre technické veci:  Ing. Rudolf Kollár, Branislav Magdolen 
Telefón :   046/5179 604, 0915 784 679 
Fax :  046/5423 474 
E-mail :   maria.peszekiova@prievidza.sk;            

 
2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRE MIESTO REALIZÁCIE AKTIVÍT - OBSTARÁVANIA : 

Úradný názov :     Zariadenie pre seniorov Prievidza   
IČO :        00648698 
Poštová adresa :     Podateľňa : Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6  
Mesto/Obec :    Prievidza         PSČ :   971 01 
Kontaktné miesto :  Zariadenie pre seniorov – kancelária riaditeľa 
  J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba :  Ing. Rudolf Kollár riaditeľ 
Kontaktná osoba pre technické veci:  Ing. Rudolf Kollár, Branislav Magdolen 
Telefón :   046/519 93 15 
Fax :  046/5412071 
E-mail :   kollar@etelmail.sk;  www.zps-prievidza.sk;            

 

3. PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY : 
3.1 Názov zákazky : „Výdajný ohrevný stôl do kuchyne“ 
3.2 Druh zákazky : ZNH - zákazka na dodanie tovaru  
3.3 Miesto uskutočnenia uloženia: Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6,  Prievidza -  priestory kuchyne, výdajňa 
3.4 Na realizáciu dodávky bude vystavená:  zmluva na predmet zákazky bude uzatvorená do 15.9.2011 . 
 

4. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :  
4.1 Názov zákazky (predmetu obstarávania):  „Výdajný ohrevný stôl do kuchyne“, vrátane dopravy, demontáže starého 

zariadenia,  montáže nového zariadenia a úvodného zaškolenia na obsluhu a údržbu. 
 
4.2 Opis zákazky: 

�  rozmer v mm: 3000x700x850/900 
� - príkon elektro 2-3 KW/230V 
� - kapacita:  2 x vaňa. 4 x GN1/1hl. 200 
� - nedelená lisovaná vaňa 
� - regulácia 30-80 st. Celzia 
� - posuvné dvere 
� - z troch strán zakrytý 
� - hygienický zákryt s osvetlením 
� - dráha na tácky 
� - montážne, demontážne a inštalačné prace požadujeme vykonávať mimo prevádzkovej doby kuchyne, teda po    
              18.00 hod, vo večerných alebo nočných hodinách a cez víkend, pri minimálnej miere hlučnosti. 
 

4.3 Termín obhliadky miesta dodania zákazky:  v prípade záujmu termín bude 17.8.2011 o 14,00 hod. so zrazom u kontakt-
nej osoby pre technické veci. 

4.4 Predpokladaná hodnota : cca max. do 2685 € bez DPH 
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4.5 Lehota pre dodanie a kompletné zápisničné odovzdanie: do 30.11.2011 
 
 

5. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY :  1 ks 
Zákazka je na celý predmet . Predmet dodávky požadujeme dodať na adresu: uvedené v bode 3, s osobným prevzatím kon-
taktnej osoby uvedenej v bode 2. Presný termín, dátum dodania a osobné prevzatie treba telefonicky dohodnúť v zmysle bo-
du 4.2. 
   
 

6. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA DOKUMENTY, V KTORÝCH 
SA UVÁDZAJÚ :  
6.1 Financovanie bude z finančných prostriedkov rozpočtu „Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb“ -  materiálové 

vybavenie, položka - kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniorov Prievidza . 
 
6.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu/preddavok. 

 
6.3 Fakturácia bude vystavované po realizácii dodávky včítane dokladov, zaškolení obsluhy a údržby a  odsúhlasené šta-

tutárom preberajúcej organizácie. 
 

6.4 Splatnosť faktúr  do 28 dní od doručenia objednávateľovi. 
 
 

7. PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV : 
7.1 Doklad o oprávnení  dodávať predmet dodávky. V termíne predkladania cenovej ponuky  predloží uchádzač čestné 

prehlásenie, že takýto doklad má k dispozícii. 
 
7.2 Úspešný uchádzač predloží horeuvedený doklad, nie starší ako tri mesiace,  po oznámení o úspešnosti v ne-

odkladnej lehote pred uzatvorením zmluvy. 
 

7.3 Podmienky účasti uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. 
 

7.4 Cenová ponuka musí obsahovať celkovú cenu predmetu obstarávania včítane všetkých nákladov súvisiace dodaním 
predmetu zákazky. V cene musia byť zahrnuté všetky súvisiace náklady s dodaním predmetu obstarávania (dovoz 
predmetu zákazky demontáž existujúceho zariadenia, montáž nového, školenie obsluhy a údržby. 

 
7.5 Cenová ponuka musí obsahovať záruku minimálne 48 mesiacov, vyhlásenie o záručnom servise a cenu v EURO bez 

DPH, DPH, cena s DPH. 
 

7.6 Uchádzač predloží doklad, prípadne certifikát, ktorým preukáže, že dodaný tovar je odsúhlasený príslušnou organizá-
ciou o certifikácii výrobku o bezpečnosti a to Technickým a skúšobným ústavom poverený posudzovaním zhody a 
Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku schváleného typu (platné normy pre SR : STN  50106 ), záručný list a ná-
vod k obsluhe. Cenová ponuka musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača, že takýto doklad má k dispozícii. 
Úspešný uchádzač doklad preukáže a dodá pri odovzdaní predmetu zákazky. 

       

8. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :  
8.1 Do  23. 8. 2011 do 12,00 h fyzické doručenie. 
 
8.2 Ponuky sa môžu doručiť poštou na adresu podľa bodu 1.; osobne kontaktnej osobe pre VO uvedenej v bode 1. alebo do 

podateľne verejného obstarávateľa. 
 

8.3 Ponuky musia byť v uzatvorených obálkach a označené : 
                                                  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE : NEOTVÁRAŤ - „Výdajný ohrevný stôl do kuchyne“ 

 

 

9. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK :    
9.1 Najnižšia cena za celý predmet obstarávania - [EUR] s DPH. Cena bude obsahovať  cenu  bez DPH, DPH, cena s 

DPH.  
 

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 
10.1Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, neuzatvoriť zmluvný vzťah prí - 
          padne zrušiť zmluvu bez finančných nárokov uchádzača. 
 
10.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle pokynov týkajúce sa podmienok vyplývajúce zo zmluvy   
           pre poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a uchádzač je povinný to strpieť.  
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10.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade keď budú predložené nevyhovujúce, neú - 
           plné cenové ponuky. 
 
10.4 Obstarávateľ požaduje osobné dodanie  predmetu dodania do  30.11. 2011 v zmysle horeuvedeného popisu tejto výzvy.  
 
10.5  Po vyhodnotení  cenových ponúk, oznámenie o výsledku  vyhodnotenia sa zašle  iba úspešnému uchádzačovi.  

 
10.6 ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy po predložení platných dokladov z bodu 6.  

 
 
11. PREDMET ZÁKAZKY ODSÚHLASENÉ ŽIADATEĽOM:   

      Za Zariadenie pre seniorov Prievidza: 
                     Ing. Rudolf Kollár  -  riaditeľ .............................................. 
                                                                           podpis 

V Prievidzi,  15. 8.  2011                   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 JUDr. Katarína Macháčková  
                                                                                                                                               primátorka mesta  
 


