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   Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 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. Mária Halahyjová   
      Telefón :                         046/5179303 
      E-mail :                          maria.halahyjova@prievidza.sk 

 
 2.   Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
       2.1 Názov zákazky : „ Ochranné pracovné pomôcky“.  
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru. 
       2.3 Miesto dodania: Materské školy a Školské jedálne pri materských školách zriadené mestom   
             Prievidza. 
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Prílohou zmluvy bude rozpis     
             Tovaru, ktorý bude obsahovať názov tovaru, veľkosť a počet kusov pre jednotlivé odberné  
             miesta – materské školy a školské jedálne.  
             Predávajúci tovar doručí na odberné miesto uvedené v zmluve.  
        
 3.  Opis predmetu zákazky :    
       3.1 Predmetom zákazky je dodanie ochranných pracovných pomôcok – pracovných odevov pre  
             pracovníkov materských škôl a pracovníčky školských jedální pri MŠ podľa priloženého  

       rozpisu vrátane dopravy tovaru na  určené miesta dodania, ktorú zabezpečuje predávajúci. 
       3.2 Slovník spoločného obstarávania:  CPV 18110000-3 
       3.3 Dodanie predmetu zákazky –  do 15.09.2011  
 
4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 
5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 
     5.3 Fakturácia bude po dodaní tovaru na miesto dodania. Súčasťou faktúry bude dodací list      
           podpísaný riaditeľkou materskej školy, vedúcou školskej jedálne pri MŠ. 
           Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.         
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6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
     6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie    
           cenovej ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. 
     6.2 Úspešný uchádzač predloží právoplatný doklad uvedený v bode 6.1, nie starší ako tri      
           mesiace po oznámení úspešnosti.    
 
7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 05.08.2011 do 12,00hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 
7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

           „ OPP “ - neotvárať.  
 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     1. Najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania vrátane dopravy tovaru na určené miesto. 
                 
 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
     9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  
           zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 
     9.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy po doručení platných dokladov  
           z  bodu 6. Podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s výzvou na  predkladanie   
           cenových ponúk a predloženou cenovou ponukou. 
     9.3 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. 
 
 
 Dátum: 20.7.2011 
 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                             primátorka mesta 
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Požiadavka na ochranné pracovné pomôcky – pracovné odevy 
 
Por.č.  Názov sortimentu Počet 

ks 
Cena za 
1 ks 
bez DPH 

Cena za 
1 ks 
s DPH 

Cena 
celkom  
s DPH 

1.  Blúzka bavlnená biela s vreckami s krátkym rukávom 165 ks    
2. Tričko bavlnené biele s krátkym rukávom 22 ks    
3.  Nohavice bavlnené biele – dlhé, do gumy 180 ks    
4. Zástera bavlnená biela do pása 27 ks    
5.  Ponožky bavlnené biele 56 

párov 
   

6.  Dám. obuv pracovná biela s protišmyk. podrážkou, 
pevná päta aj špica, členkové 

151 
párov 

   

7.  Pevná obuv s protišmykovou podrážkou, poltopánky 
pre školníkov  

30 
párov 

   

8.  Šlapky biele – dámske s nastaviteľnými prackami 10 
párov 

   

9.  Dvojdielny pracovný odev pre školníkov MŠ – 
dvojdielne montérky – nohavice na traky 

12 ks    

10. Šatka na hlavu bavlnená biela 25 ks    
11. Lodička na hlavu bavlnená biela 10 ks    
12. Gumové rukavice –latexové rukavice pre domácnosť 

protišmyk. úprava na dlani a prstoch,     
39 
párov 

   

13. Usňové rukavice 29 
párov 

   

            Cena celkom  
 


