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PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

 

 

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. Richard Fodor, 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 CENOVÝCH PONÚK:  

Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Okáľa č.6,  971 01 Prievidza  

 

2. PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY : 

2.1 Názov zákazky : „Odstraňovanie havarijných stavov a opravy porúch na elektroinštalá-

cií“. 

2.2 Druh zákazky : ZNH - zákazka na poskytnutie  služby 

2.3 Miesto poskytnutie služby : Prevádzkové priestory Zariadenia pre seniorov Prievidza na 

ul. Okáľa 6 a M. Rázusa 17, 971 01 Prievidza 

2.4 Na výkon služby bude uzatvorená zmluva podľa zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodného 

zákonníka v platnom znení neskorších predpisov. Zmluva bude platná po  obojstrannom 

podpise a účinnosť zmluvy a to deň po povinnom zverejnení.  

2.5 Na výkon služby bude uzatvorená  zmluva s úspešným uchádzačom  v zmysle požiada-

viek a podmienok obstarávateľa na predmet obstarávania,  uvedených a zakotvených vo 

všetkých bodoch  v tejto výzve. V prípade neuvedenia požiadaviek a podmienok verejné-

ho obstarávateľa,  ponuka uchádzača nebude prijatá a nebude uzatvorená zmluva s uchá-

dzačom. 

2.6 Zmluva bude uzatvorená do výšky finančného limitu predpokladanej ceny predmetu ob-

starávania na stanovenú dobu.   

2.7 Servisná zmluva bude uzatvorená s úspešným uchádzačom po oznámení o úspešnosti a 

predložení všetkých požadovaných dokladov 

2.8 Servisnú zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení o úspešnosti 

 

 

3. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :  

3.1 Opis zákazky:  

 Obstarávateľ  vyžaduje v predmete zákazky: 

 vykonávanie pravidelných revízií elektrozariadení, elektroinštalácie, v Zariadení pre 

seniorov na Ul. Okáľa 6  a M. Rázusa 17. 

 Verejný obstarávateľ bude  požadovať doklad na preukázanie ceny použitého materiálu 

pri výkone služby predmetu zákazky.   

OPIS PREDMETU  OBSTARÁVANIA: 

mailto:zps@mail.telekom.sk;
mailto:prevadzka@mail.telekom.sk
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 odstraňovanie havarijných stavov a opravy porúch na elektroinštalácií, na elektroza-

riadeniach v ZpS Prievidza na ulici J. Okáľa 6  a M. Rázusa 17, 

 požadujeme čo najrýchlejší príchod na miesto nahlásenia poruchy. 

 Lehoty pre dodanie: maximálne do 30 min od nahlásenia poruchy  

 

Pora-

dové 

číslo 

Cenník prác  

Jednotková cena 

bez DPH s DPH 

1. 

Cena opravy v pracovnej dobe zhotoviteľa 

(7:00 – 15:00) včítane dopravy vyjadrená 

v EURO/hod.  

  

2. 

Cena opravy v mimopracovnej dobe zhoto-

viteľa 15:00 – 7:00) včítane dopravy (vráta-

ne víkendov, sviatkov)  

vyjadrená v EURO/hod 

  

 Podrobné vysvetlenie predmetu obstarávania a rozsah prác poskytne  kontaktná osoba 

pre predmet obstarávania, uvedený v bode 1).  

 Obhliadku treba dohodnúť telefonicky u kontaktnej osoby uvedeného v bode 1) 

  

3.2 Obstarávateľ požaduje: 

 Nástup na servisný zásah do 30 minút od nahlásenia poruchy ( telefonické, fax, e-

mail, písomné oznámenie).  

 Uchádzač predloží doklad ktorým preukáže odbornú spôsobilosť vykonávať práce 

v danej oblasti  

 Po diagnostikovaní poruchy poskytovateľ servisu predloží konečnú cenovú ponuku 

zásahu,  pred doručením objednávky  

o  Pre každý servisný zásah bude vystavená objednávka jednotlivo až po diagnostikovaní 

poruchy. Objednávka     

      bude doručená odovzdaná vykonávateľovi danej služby .  

o  V prípade potreby okamžitého odstránenia poruchy, objednávka sa vystaví po ukon-

čení prác 

o  Cena práce bude fakturovaná v skladbe podľa skutočne vykonaných služieb predmetu 

zákazky uvedené v bode 3 

 Lehota splatnosti faktúry 28 dní od doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Fak-

túra bude vystavená po vykonaní kompletnej služby - odstránenia poruchy. 

 Cenník opravy za predmet obstarávania uvádzajte včítane dopravy (hodinová sadzba), 

konečná cena, včítane prípravných prác, ktorá bude vyjadrená v EURO/hod. 

(EURO/ks). Ceny uvádzať bez DPH i s DPH. ( kritérium pre vyhodnotenie 100%). Naj-

nižšia cena dostáva ohodnotenie 100 bodov 

 Celková cena (kritérium na vyhodnotenie) sa bude vytvárať nasledovne: 

 

Pora-

dové 

číslo 

Cenník prác  

Jednotková cena 

bez DPH s DPH 

1. 

Cena opravy v pracovnej dobe zhotoviteľa 

(7:00 – 15:00) včítane dopravy vyjadrená 

v EURO/hod.  

  

2. 

Cena opravy v mimopracovnej dobe zhoto-

viteľa 15:00 – 7:00) včítane dopravy (vráta-

ne víkendov, sviatkov)  
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vyjadrená v EURO/hod 

 

Jednotková cena spolu  -  kritérium hodnotenia: 

 

  

 

4.  PREDPOKLADANÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY CENA:  1000,- Euro s DPH / 1 rok  

 

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

 

6. TERMÍN OBHLIADKY: verejný obstarávateľ stanovil uchádzačom obhliadku miesta usku-

točnenia požadovaných prác. Termín obhliadky je dohodou. 

   

7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO 

ODKAZ NA DOKUMENTY, V KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ :  

7.1 Financovanie bude z finančných prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa – Zaria-

denie pre seniorov Prievidza.  

7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu/preddavok. 

7.3 Úhrada vykonaných prác bude formou faktúry. Faktúry budú vystavované po realizácii 

podľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonanej revízie - služby . 

7.4 Splatnosť faktúr je do 28 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

8. PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV : verejný obstarávateľ požaduje aby v cenovej ponu-

ke uchádzač predložil nasledovné: 

8.1 Doklad o oprávnení: 

 oprávnenie poskytovať službu (výpis z obchodného registra), 

 doklad – osvedčenie o preukázaní, odbornej spôsobilosti v danej oblasti súvisiace s 

elektrickými a technickými zariadeniami  

8.2 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami obstarávateľa uvedené vo výzve. 

8.3 Cenová ponuka –  musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie služby a vy-

hodnotenie kritérií v plnom požadovanom rozsahu.  

8.4 Zároveň Vás žiadame o predložení čestného prehlásenia že Vaša organizácia 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.). 

8.5 Podmienky účasti uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úrad-

ne osvedčených kópií. V opačnom prípade cenová ponuka bude vyradená z ďalšieho po-

stupu. 

 

9. PODMIENKY SERVISNEJ ZMLUVY 

9.1 Verejný obstarávateľ požaduje zapracovať do zmluvy všetky  požiadavky a podmienky 

obstarávateľa na predmet obstarávania,  uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v 

tejto výzve . V prípade neuvedenia požiadaviek a podmienok verejného obstarávateľa,  

ponuka uchádzača nebude prijatá a nebude uzatvorená zmluva s uchádzačom. 

9.2    Zmluva sa uzatvára na poskytnutie servisnej služby na dobu od  01. 01. 2020  do 31. 12. 

2020    

9.3 Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení o úspešnosti a predložení všetkých po-

žadovaných dokladov. 

 

10. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :  

10.1 Do  28.11.2019 
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10.2 Ponuky sa môžu doručiť elektronicky, poštou alebo osobne na adresu uvedené v bode 1) 

do stanoveného termínu. 

 

 

11. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:    

11.1 Najnižšia celková cena za celý balík jednotkových cien  - vyjadrená v EURÁCH  včíta-

ne DPH  

11.2 Uchádzač ak nie je platcom DPH musí uviesť v ponuke.  

 

12. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 

12.1 Financovanie bude z prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa . 

12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostried-

kov, zmluvu ukončiť bez finančných nárokov zmluvných strán. 

12.3 Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi . 

 

 

V Prievidzi  22. 11.  2019 

 

ZPS Prievidza, za predmet obstarávania : 

                                   Ing. Richard Fodor..................................................... 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                            Ing. Richard Fodor                                                                                                                        

 riaditeľ  Zariadenie  pre seniorov 


