
 

  

Prieskum trhu 
 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov :  Zariadenie pre seniorov Prievidza 

IČO :  00648698 

Sídlo :  J. Okáľa 773/6, 971 01 Prievidza 

  

Kontaktná osoba pre predmet obstarávania :  

  Ing. Dávid Petráš 

  tel: 0903 353 316 

   

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky: „Ochranné osobné pracovné prostriedky“ 

2.2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 

2.3 Miesta dodania:    

 

▪ Zariadenie pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza 

 

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.  

3. Opis predmetu zákazky 

3.1 Predmetom zákazky je dodanie ochranných osobných pracovných prostriedkov v súlade 

s popisom uvedeným v prílohe č.1 tejto výzvy vrátane dovozu a vyloženia na určené 

miesta dodania, s osobným prevzatím zodpovednými osobami verejného obstarávateľa. 

3.2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na oce-

nenie predmetu obstarávania, podľa prílohy č. 1 výzvy.  

 

3.3 Podmienky dodania: 

 

▪ Dodanie množstva a typu ochranných osobných pracovných prostriedkov bude po-

čas platnosti zmluvy na základe objednávok, podľa potreby verejného obstarávate-

ľa. 

▪ termíny dodania: priebežne podľa objednávok, avšak do 1 mesiac od vystavenia 

objednávky, 

▪ počty kusov jednotlivých tovarov budú spresnené po vyhodnotení verejného obsta-

rávania, 

▪ telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s kontaktnou osobou verejné-

ho obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred, 

▪ čas dodania – pondelok až piatok, pracovné dni, v čase od 7:00 do 9:00 hod., 

▪ fyzické doručenie do priestorov skladu v mieste dodania, 

▪ fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim 

a odsúhlasovaní kompletnosti dodávky, 

▪ dodací list a faktúra súčasťou dodávky, 

▪ výmena veľkosti odevu (nie je možné ho v čase pandémie skúšať) 

▪ modifikácia odevov podľa potreby (upravenie bočných rozparkov búnd individuál-

ne), 

▪ atypické veľkosti. 



 

  

3.4 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie, vrátane 

dopravy do miesta dodania, do priestorov určených zodpovedným pracovníkom verejné-

ho obstarávateľa. 

4. Možnosť predloženia ponuky 

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet. 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

5.2 Zálohy nebudú poskytované. 

5.3 Faktúry - faktúry budú vystavené za jednotlivé objednávky. Súčasťou faktúry bude dodací 

list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi 

6. Lehota na predloženie ponúk 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 12.11.2020. 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk 

7.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

 

P.č. SUMARIZÁCIA PONUKY 
Cena celkom 

bez DPH s DPH 

1. 
Tab.č.1: Cena celkom (OOPP – Zariadenie pre seniorov 

Prievidza) 
  

SPOLU   

 

 

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

8.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstaráva-

teľ zašle iba úspešnému uchádzačovi, od úspešného uchádzača budeme žiadať: 

 1) Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, 

 2) Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organi-

záciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za 

TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľ-

nosť a pod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Fodor 

Riaditeľ ZPS Prievidza 



 

  

Príloha č.1 – Tabuľky na ocenenie predmetu obstarávania 

 

Tab.č.1: Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6, 97101 Prievidza  
 

 

P.č. Názov tovaru 
m.j. 

ks/balík 

počet 

m.j. 

Cena za 

m.j. bez 

DPH 

Cena celkom 

bez DPH s DPH 

1. 

Blúza biela, krátky rukáv, stálofarebné, mate-

riál: bavlna 60%, polyester 40%, gramáž  

min195g/m2, možnosť farebnej kombinácie, 

1 náprsné vrecko, 2 vrecká na páse.  

ks 85       

2. 

Nohavice biele, dlhé, na gumu, 2 vrecká boč-

né.  Stálofarebné, pri praní do 60 °C, materiál 

100% bavlna, zrážanlivosť 5%, min. gramáž 

195g/ m2 

ks 242    

3. 

Zdravotné pracovné šaty cez hlavu biele – 

umožňuje zdr.sestre vzadu uviazať šnúrku, 

alebo iná možnosť regulácie, vzadu na 

priekrčníku z vnútornej strany našiť pútko. 

Pri predložení cenovej ponuky žiadame pred-

ložiť foto šiat spredu a zozadu, 2 vrecká na 

páse.  

 ks 

 

73 

   

4. 

Bavlnená polokošeľa biela (polo), materiál 

100% predpraná česaná bavlna 210g/m2, 

výberová bavlna perfektnými savými 

vlastnosťami v nezrážanlivej úprave, špičko-

vá kvalita materiálu aj šitia, bočné rozparky. 

ks 84    

 

 
 

 
 

 

Príklad: Blúza unisex 



 

  

 
 
Príklad: Šaty 

 

 

 
Príklad: Polo unisex 


