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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

  

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Stanislava Vavrová 

      Telefón :                         046/5179405 

      E-mail :                          stanislava.vavrova@prievidza.sk                   

  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Učebné pomôcky – spotrebný materiál použitý pri výchove 

a vzdelávaní detí v materských školách “.            

      2.2 Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza . 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 

                                

 3.  Opis predmetu zákazky :    
 3.1 Predmet zákazky je nákup učebných pomôcok – spotrebného materiálu použitého pri výchove 

a vzdelávaní detí v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Počet 

a špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v prílohe č. 1 – tabuľka na ocenenie . V cene za 

zákazku požaduje verejný obstarávateľ od uchádzača oceniť nákup nového sortimentu v požadovanom 

počte vrátane dopravy  a rozvozu do 9 materských škôl v Prievidzi. 

     Miesta dodania : Ul. P. Benického 154/1, Ul. D. Krmana 334/6, Ul. a. Mišúta 731/4, Športová ul. 

134/34, Ul. M. Mišíka 398/17, Nábr. sv. Cyrila 360/28, U. M. Gorkého 223/22, Ul. V. Clementisa 

251/12, Ul. J. Matušku 759/1 v Prievidzi.    

 

 3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

          Termín dodanie tovaru: max. do 30 dní od doručenia objednávky dodávateľovi 

        

4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
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5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z  prostriedkov verejného obstarávateľa.  

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky) – ocenená tabuľka príloha č. 1 tejto požiadavky. 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto 

požiadavky).   

6.3  Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení 

kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

6.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 12.5.2020 do 13,00hod. 

7.2 Ponuky sa predkladajú emailom; adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

iveta.krajcikova@prievidza.sk.  

 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  
           Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu        

            diela tak, aby dielo bolo užívania schopné. 
         

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk       

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú         

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

   

 

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Stanislava Vavrová 

 

V Prievidzi, 29.4.2020 

  

 

 

           JUDr. Katarína Macháčková 

                     primátorka mesta 

 

Príloha: tabuľka na ocenenie 
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