
  

Prieskum trhu 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov :  Zariadenie pre seniorov Prievidza 

IČO :  00648698 

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

Kontaktná osoba pre predmet obstarávania :  

  Ing. Fodor Richard 

  tel: 046/5199320, prevadzka@mail.telekom.sk 

 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky: „Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice - jednorazové“ 

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 uzatvorená kúpna zmluva.  

3. Opis predmetu zákazky 

3.1 Predmetom zákazky je dodanie jednorazových zdravotníckych vyšetrovacích rukavíc, 

v súlade s nižšie uvedeným opisom, vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto 

dodania, s osobným prevzatím zodpovednými osobami verejného obstarávateľa.  

Opis: 

 Materiál - nitrilové 

 Dobrá chemická rezistencia 

 Vysoká odolnosť voči biologickému materiálu 

 Mechanická pevnosť 

 

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

ocenenie predmetu obstarávania, podľa prílohy č. 1 výzvy.  

 

3.3 Podmienky dodania: 

 

 termíny dodania: štvrťročne, avšak do 5 pracovných dní od doručenia 

objednávky, 

 trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: zmluva bude uzatvorená  na 

dobu určitú od 1.3.2020 do 31.12.2020  a môže byť zo strany objednávateľa 

ukončená predčasne aj po vyčerpaní finančných prostriedkov. Výpovedná lehota 2 

mesiace, 

 počet odoberaných kusov bude podľa prílohy č.1 a spresnený čiastkovými 

objednávkami počas trvania zmluvy. 

 telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s kontaktnou osobou 

verejného obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred, 

 čas dodania – pondelok až piatok, pracovné dni, v čase od 7:00 do 15:30 hod., 

 fyzické doručenie do priestorov skladu v mieste dodania, 
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 fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim 

a odsúhlasovaní kompletnosti dodávky, 

 dodací list a faktúra súčasťou dodávky. 

 

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

dopravy do miesta dodania, do priestorov určených zodpovedným pracovníkom 

verejného obstarávateľa. 

3.5  Predpokladaná hodnota zákazky: 6.700,- S DPH  EURO /1 rok 

4. Možnosť predloženia ponuky 

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu ZPS Prievidza. 

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. Podmienky účasti uchádzačov 

6.1 Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. 

6.2 Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza 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.). 

7. Lehota na predloženie ponúk 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 26.2.2019 do 10:00 hod. 

7.2 Ponuky môžu byť doručené poštou alebo emailom. 

7.3 Adresa alebo email, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená 

v bode 1.  

8. Kritériá na hodnotenie ponúk 

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

 

P.č. SUMARIZÁCIA PONUKY 
Cena celkom 

bez DPH s DPH 

1. 
Tab.č.1: Cena celkom (Jednorázové zdravotnícke 

vyšetrovacie rukavice – Zariadenie pre seniorov Prievidza) 
  

SPOLU   

 

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, podmienky v zmluve budú 

dohodnuté v súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou. 

9.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 



  

9.4 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, alebo nebudú 

vyhovovať požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky.   

 
 

 

 

 

Dátum: 18.2.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Fodor Richard 

Riaditeľ ZPS Prievidza 



  

Príloha č.1 – Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania 

 

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

 

P.č. Názov tovaru m.j.  
počet 
m.j. 

Cena za 
m.j. bez 

DPH 

Cena celkom 

bez DPH s DPH 

1. 
Jednorázové zdravotnícke vyšetrovacie rukavice – 
nitrilonové – veľkosť M 

pár 200 000       

2. 
Jednorázové zdravotnícke vyšetrovacie rukavice – 
nitrilonové – veľkosť L 

pár 75 000       

Tab.č.1: Cena celkom     

 

 

 

 
 

 

 


