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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
Prieskum trhu 

 

Verejné obstarávanie na zákazku ,  podľa § 9 ods. 9  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 :     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, 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: „OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY V KUCHYNI“ 
2.2 Druh zákazky :  zákazka na dodanie diela 
2.3 Miesto poskytnutie služby : Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6,Prievidza  
2.4 Na dodanie predmetu obstarávania bude uzatvorený zmluvný vzťah.  
2.5 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom v zmysle požiadaviek a podmie-

nok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve. 
 

3. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :  
3.1 Opis zákazky: minimálne požiadavky 

 odstraňovanie porúch a oprava na vzduchotechnike,  v kuchyni v ZpS Prievidza na ulici Okáľa 6., 
 kompletná cena diela s prácou, materiálom, dovozom, reguláciou a školením, v zmysle výkazu výmer 

3.2 Lehota dodania diela bude  v roku 2013, termín dodania bude uvedený v objednávke najneskôr do 15. 12. 2013.  
3.3 Záujemcom sa odporúča miestna obhliadka. Termín treba dohodnúť s kontaktnou osobou z bodu 1 

 
4. PREDPOKLADANÁ PREDMETU ZÁKAZKY CENA:   maximálne do  8 500,00  EURO bez DPH 
 

5. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY : Zákazka je na celý predmet.    
   

6. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA DOKUMENTY, V KTORÝCH SA 
UVÁDZAJÚ :  
6.1 Financovanie bude z finančných prostriedkov rozpočtu  ZPS Prievidza.  
6.2 Objednávateľ neposkytuje zálohu/preddavok. 
6.3 Fakturácia bude formou faktúry. Faktúry budú vystavované po realizácii dodávok podľa odsúhlaseného súpisu skutočne 

odobratého predmetu zákazky . 
6.4 Splatnosť faktúr je do 28 dní od doručenia objednávateľovi. 
 
 

7. PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV : 
7.1 Doklad o oprávnení: 

 oprávnenie poskytovať predmet zákazky (výpis z obchodného registra) – v ponuke uchádzač predloží čestné pre-
hlásenie že doklad má k dispozícii,  a predloží verejnému obstarávateľovi po vyžiadaní. Doklad musí byť platný ku dňu 
predloženia ponuky. 

7.2 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s uvedenými požiadavkami a podmienkami v tejto výzve. 
7.3 Cenová ponuka –  musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie dodávky v plnom rozsahu. (cena diela včítane 

dovozného, montáže, naprogramovanie a zaškolenie) 
7.4 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 priestor 
alebo nehnuteľnosť a pod.). Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením. 
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8. PODMIENKY ZMLUVY:  Úspešnému uchádzačovi po oznámení úspešnosti bude vystavený zmluvný vzťah kde budú zakotvené 
všetky požiadavky a podmienky z tejto výzvy. 

 
 

9. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :  
9.1 Do  22. 11. 2013 do  11,00 h 
9.2 Ponuky sa môžu doručiť poštou na adresu podľa bodu 1; na e-mailovú adresu, alebo osobne kontaktnej osobe  
        do stanoveného termínu.  
9.3 Ponuky musia byť v uzatvorených obálkach a označené : adresa uchádzača a označenie VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: 
                                     „OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY V KUCHYNI“  -   NEOTVÁRAŤ 

 
 
 

10. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK :    
10.1 Najnižšia cena celková za dielo bez DPH, DPH a s DPH  vyjadrené v Eurách,    
10.2 Pre určenie ceny vykonaného diela prikladáme výkaz výmer 
10.3 Uchádzač keď nie je platcom DPH, v cenovej ponuke upozorní, a že  cena je konečná. 
 

1.01 Demontáž pôvodného sadrokartónu 20,00 m2 

1.02 Demontáž pôvodnej sadrokartónovej konštrukcie 54,00 m 

1.03 Demontáž pôvodných VZT rozvodov (exteriér aj interiér) 1,00 kpl 

1.04 Demontáž pôvodného odsávacieho zariadenia a elektrickej inštalácie (kábel, vypínač) 1,00 kpl 

1.05 Ventilátor RFC-315-15/3 P poloha 6, vrátane podstavca 1,00 ks 

1.06 Kryt motora 1,00 ks 

1.07 Výfukový kus zo sitom 1,00 ks 

1.08 Pružná manžeta na ventilátor 1,00 ks 

1.09 Pätky a gumená izolácia pod ventilátor 1,00 kpl 

1.10 Frekvenčný menič 3,5kW 1,00 ks 

1.11 Nástenný ovládač k ventilátoru 1,00 ks 

1.12 Digestor NEREZ, vr. lapačov tuku a osvetlenia 2000x2400x450 1,00 ks 

1.13 Digestor NEREZ, vr. lapačov tuku a osvetlenia 1800x2400x450 1,00 ks 

1.14 Digestor NEREZ, vr. lapačov tuku bez osvetlenia 2300x1400x450 1,00 ks 

1.15 VZT Spiro potrubie do obvodu 1200mm 24,00 m 

1.16 VZT Spiro tvarovky do obvodu 1200mm 12,00 ks 

1.17 Regulačná klapka d200 ručná 1,00 ks 

1.18 Spätná klapka RSK315 1,00 ks 

1.19 Izolácia hr.15mm do prestupu cez stenu 1,00 m2 

1.20 Odvodňovací T-kus na fasádu 1,00 ks 

1.21 Spojovací, tesniaci a závesový materiál 1,00 kpl 

1.22 Elektroinštalačný mat. (káble, lišty, chráničky...) 30,00 m 

1.23 Stavebné úpravy po montáži VZT, vrátane vymaľovania  45,00 m2 

1.24 Nastavenie parametrov, naregulovanie a funkčné skúšky VZT 4,00 hod. 

1.25 Obstarávacie náklady 1,00 kpl 

1.26 Dopravné náklady  1,00 kpl 

1.27 Montáž 1,00 kpl 
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11. POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE : Nepoužije sa 
 
12. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 

12.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, neuzatvoriť zmluvný vzťah. 
12.2 Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi . 
12.3 Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprija-

teľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa. 
 
13. Osoba za ZPS Prievidza: 

           Ing. Richard Fodor.................................................. 
 
 
 
V Prievidzi  15.11.2013 
 
 

Ing. Branislav Magdolen 
     riaditeľ zariadenia 


