
          MESTO PRIEVIDZA 
                       
               Mestský úrad,  
              
               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                           IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová,  

      Telefón :                        046/5179713 

      E- mail  :                        lucia.resetova@prievidza.sk;  

      Kontaktná osoba pre veci technické: Peter Smaho 

      Telefón :                         046/5179514, 0904 752 663 

      E-mail :                          peter.smaho@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky :         „Výroba, dodávka a montáž krytov na rádiatory v MŠ Mišúta  

pav. C spodná a horná trieda“ 

      2.2 Miesto dodania: Materská skôlka so sídlom na ulici A. Mišúta 731/2, 971 01 Prievidza 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 39161000-8 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 2.333,00 € 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    

 3.1 Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž krytov na rádiatory v dvoch triedach 

v pavilóne C v MŠ Mišúta v Prievidzi. 

Celková dĺžka krytov je 39m, výška 60 cm, hĺbka 25 cm. Druh a množstvo materiálu sú 

bližšie špecifikovné v prílohe. Cenová ponuka musí zahŕňať aj odvoz starých krytov. 

 

3.2 Uchádzačovi sa odporúča vykonať fyzickú obhliadku dotknutého územia individuálne, za 

účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto priestoru a zamerať jednotlivé 

rozmery  ráditorov a plánovaných krytov na ne, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť 

presne definovanú ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu 

obstarávania idú na ťarchu uchádzača. Kontaktná osoba: Peter Smaho  0904 752 663, 

peter.smaho@prievidza.sk 

 

3.3 Dodanie predmetu zákazky :      

 Termín ukončenia a odovzdania:  do 27.12.2019  

 

4.   Možnosť predloženia ponuky na: 

      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
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5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

     5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

6.  Obsah ponuky: 

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky).  

6.2 Ocenená tabuľka - súpis materiálu a prác – príloha č.1 

6.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).  

6.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač 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.) 

   6.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní          

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu 

    

7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 6.11.2019 do 14,00hod. 

7.2 Ponuky žiadame predložiť  elektronicky na adresu: lucia.resetova@prievidza.sk. 

                       

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

8.1 Najnižšia  celková cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. 

Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania – materiál, doprava, demontáž a 

odvoz starých krytov, montáž nových s príslušenstvom a súvisiace práce a uvedená suma 

zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu 

uvedeným prác. 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 

zašle iba úspešnému uchádzačovi. 

9.2 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. 

 

Dátum:  29.10.2019 

   

 

 

JUDr. Katarína Macháčková,  

      primátorka mesta 
 

Príloha: príloha č. 1 – Špecifikácia materiálu a prác 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia materiálu a prác 

 

Celková dĺžka krtov je 39m, výška je 60cm a hĺbka 25cm. 

 

Druh materiálu / 

prác 

Požadované 

množstvo 

Merná 

jednotka 

Cena bez 

DPH za m.j. 

Cena s DPH 

za m.j. 

Cena 

Celkom bez 

DPH 

Cena Celkom 

s DPH 

Dtd lamino Javor 

375/2800 x 2070 

mm/ 

6 formát     

ABS hrana 0,5 x 22 30 m     

ABS hrana 2 x 22 320 m     

Mriežky ventilačné 

80 x 807  

27 ks     

Šróby 3,5 x 30 480 ks     

Uholník spojovací 20 ks     

Spojovací kolík 8 x 

35 

500 ks     

Silikón 2 ks     

Demontáž a odvoz starých krytov   

Doprava a montáž nových krytov rádiatorov   

Celková cena za predmet zákazky /návrh na plnenie kritérií/   

 


