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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
 

Verejné obstarávanie,  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  A  MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY : 
 
Úradný názov :     Zariadenie pre seniorov Prievidza   
IČO :        00648698 
Adresa :     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   
Štatutárny zástupca :  Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZPS;  
Kontaktná osoba pre predmet obstarávania: Ing. Richard Fodor,  
Telefón :   046/519 9320, 046/5199315,  
E-mail :   zps@mail.telekom.sk;  prevadzka@mail.telekom.sk;           
POŠTOVÁ ADRESA NA ZASLANIE CENOVŹCH PONÚK:  
                                                                                Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Okáľa č.6,  971 01 Prievidza  

 

2. PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY : 
2.1 Názov zákazky :  „ Dodávka vodoinštalačného materiálu pre ZPS Prievidza na rok 2014“ 
2.2 Druh zákazky : ZNH - zákazka na dodanie tovaru  
2.3 Miesto poskytnutia dodaného tovaru: Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6,  Prievidza  
2.4 Na realizáciu dodávky bude vystavená: objednávka podľa čiastkových dodávok predmetu zákazky  
 

3. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :  
3.1 Názov zákazky (predmetu obstarávania): „ Dodávka vodoinštalačného materiálu pre ZPS Prievidza na rok 2014“ 
3.2 Opis zákazky:   
Dodávka vodoinštalačného materiálu pozostáva:   
V jednotlivých položkách sú stanovené minimálne požiadavky.  Typové označenie zadáva minimálne požiadavky na 
kvalitu a minimálny technický parameter predmetu obstarávania. Uchádzač môže navrhnúť  k nemu ekvivalentné.  

 
 

P. č. Názov materiálu 

merná 
jednotka 
ks, balík, 
krabička 

Počet 
ks 

Cena 
 za mernú jednotku 

Cena 
 za požadované  množ-

stvo 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1. Páková batéria kuchynská 
stojanková Jika Dino 5J51721004200 

ks 15 
 

    

2. Páková batéria kúpeľňová, rozmer 
100mm, Nova DR 5MN58842500 

ks 15     

3. Páková batéria vaňová, rozmer 
100mm, Nova DR 5MN58842500 

ks 15     

4. Hadica sprchová 150cm, chrómová + 
sprchovacia hlavica, jednopolohová 
chrómová 30ks  

ks 20     

5. WC  - kombi rovný vývod ks 12     

6. Tmel  - Silikón biely 20 ks + transpa-
rentný 20 ks  

ks 20     

7. Flexi dopojenie na WC 110mm  ks 12     

8. WC sedátko ks 4     

9. Membrána na WC do plavákového 
ventilu T2442, T 2443 

ks 20     

10. Hadice na WC, pancierová 60cm, ½ + 
3/8 

ks 20     

11. Nápusty na WC  - plavakový – spod-
ný 10 ks T2442, bočný 10 ks T2443 

ks 20     

12. Výpusty na WC T2450 ks 10     
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13. Zvršky 1/2“ na obyčajné batérie ks 10     

14. Zvršky 3/8“  na obyčajné batérie  ks 10     

15. Flexi dopojenie 50/50 ks 5     

16. Sifon umývadlový plastový ks 10     

17 Sifon drezový plastový  ks 5     

18 Perlátor vonkajší štandardný ks 5     

19 Perlátor vnútorný štandardný ks 15     

        

 

4. Predpokladaná hodnota : cca  1800,- €  bez DPH/ 1 rok 
 
5. Uzatvorenie zmluvného vzťahu: 

5.1 Lehota pre dodanie : Zmluva bude uzatvorená na rok 2014. Čiastkovými objednávkami, podľa potreby obstarávateľ bude 
realizovať jednotlivé dodávky s termínom dodania 14 dní od doručenia objednávky.   

 
6. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY :   

Zákazka je na celý predmet . Predmet dodávky požadujeme dodať na adresu: uvedené v bode 1, s osobným prevzatím kon-
taktnej osoby  pre technické veci uvedenej v bode 1. Presný termín, dátum dodania bude uvedené v objednávke. 
   
 

7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA DOKUMENTY, V KTORÝCH SA 
UVÁDZAJÚ :  
7.1 Financovanie bude z finančných prostriedkov rozpočtu  - Zariadenie pre seniorov Prievidza . 
7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu/preddavok. 
7.3 Fakturácia bude vystavované po realizácii dodávky. 
7.4 Splatnosť faktúr  do 28 dní od doručenia objednávateľovi. 
 

 

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

prehlásenie, že takýto doklad má k dispozícii. 
8.2 Úspešný uchádzač predloží hore uvedený doklad, po oznámení o úspešnosti v neodkladnej lehote pred uzatvorením 

zmluvného vzťahu. 
8.3 Podmienky účasti uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. 
8.4 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 včítane dovo-
zu predmetu zákazky . 

8.5 Cenová ponuka musí obsahovať záruku minimálne 24 mesiacov. 
8.6 V cenovej ponuke dá čestné prehlásenie v zmysle bodu 11.6 
 

       

9. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :  
9.1 Do   30. 11. 2013 do 09,00 h ( fyzické doručenie.) 
9.2 Ponuky sa môžu doručiť poštou na adresu podľa bodu 1) alebo osobne kontaktnej osobe uvedenej v bode 1).  
9.3 Ponuky musia byť v uzatvorených obálkach a označené : Názov uchádzača, adresa, adresa príjemcu a  označiť  
        VEREJNÉ OBSTARÁVANIE : NEOTVÁRAŤ -  „ Dodávka vodoinštalačného materiálu pre ZPS Prievidza na rok 2014“ 
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10. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK :    
10.1 Najnižšia cena za celý predmet obstarávania - [EUR] s DPH. Cena bude obsahovať  jednotkovú cenu každej položky 

jednotlivo  bez DPH, cena s DPH a celkovú cenu za celý predmet zákazky. 

 

P. č. Názov materiálu 

merná 
jednotka 
ks, balík, 
krabička 

Počet 
ks 

Cena 
 za mernú jednotku 

Cena 
 za požadované  množ-

stvo 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1. Páková batéria kuchynská 
stojanková Jika Dino 5J51721004200 

ks 15 
 

    

2. Páková batéria kúpeľňová, rozmer 
100mm, Nova DR 5MN58842500 

ks 15     

3. Páková batéria vaňová, rozmer 
100mm, Nova DR 5MN58842500 

ks 15     

4. Hadica sprchová 150cm, chrómová + 
sprchovacia hlavica, jednopolohová 
chrómová 30ks  

ks 20     

5. WC  - kombi rovný vývod ks 12     

6. Tmel  - Silikón biely 20 ks + transpa-
rentný 20 ks  

ks 20     

7. Flexi dopojenie na WC 110mm  ks 12     

8. WC sedátko ks 4     

9. Membrána na WC do plavákového 
ventilu T2442, T 2443 

ks 20     

10. Hadice na WC, pancierová 60cm, ½ + 
3/8 

ks 20     

11. Nápusty na WC  - plavakový – spod-
ný 10 ks T2442, bočný 10 ks T2443 

ks 20     

12. Výpusty na WC T2450 ks 10     

13. Zvršky 1/2“ na obyčajné batérie ks 10     

14. Zvršky 3/8“  na obyčajné batérie  ks 10     

15. Flexi dopojenie 50/50 ks 5     

16. Sifon umývadlový plastový ks 10     

17 Sifon drezový plastový  ks 5     

18 Perlátor vonkajší štandardný ks 5     

19 Perlátor vnútorný štandardný ks 15     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

CENA CELKOM – kritérium na vyhodnotenie 
 

  

 
  

 

11. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 
11.1Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, zrušiť objednávku bez finančných 

nárokov uchádzača. 
11.2 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade keď budú predložené nevyhovujúce, neúplné   

cenové ponuky. Obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak 
neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa. 

11.3 Obstarávateľ požaduje osobné dodanie  predmetu dodania do  14 dní od vystavenie a účinnosti objednávky .  
11.4  Po vyhodnotení  cenových ponúk, oznámenie o výsledku  vyhodnotenia sa zašle  iba úspešnému uchádzačovi.  
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11.5 ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ  bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvného vzťahu po predložení platných dokladov z bodu 8.  
11.6 PODMIENKA: Vybraný uchádzač nesmie mať voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnos-

tiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na  zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový prie-
stor alebo nehnuteľnosť a  pod.). Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

 
 
Za predmet obstarávania: Ing. Richard Fodor...................................................... 
 
V Prievidzi,  20. 11.  2013                   
 
 
 
 
 
                                                                                                                         .............................................................                                                                                                 
 Ing. Branislav Magdolen  
                                                                                                                                 riaditeľ  Zariadenie pre seniorov 
 
                                                                                                                                       
 


