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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 

 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Stanislava Vavrová   

      Telefón :                         046/5179405 

      E-mail :                          stanislava.vavrova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Nákup elektrických spotrebičov a bielej techniky pre MŚ a ŠJ pri MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“.            
      2.2 Miesto dodania: Materské školy a školské jedálne pri materských školách podľa 3.1 Opisu 

predmetu zákazky – špecifikácia predmetu zákazky. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 

       

                    

 3.  Opis predmetu zákazky :    

3.1 Predmetom zákazky je nákup a dodanie  elektrických spotrebičov a bielej techniky pre 

potrebu prevádzok materských škôl a školských jedální pri MŠ. Technické parametre a výber 

typov spotrebičov a zariadení sú zvolené s ohľadom na veľkosť plochy a typ podláh,  počet 

detí navštevujúcich jednotlivé zariadenia a taktiež zohľadňujú  špecifické - individuálne 

potreby prevádzok. 

 

Cena za zákazku zahŕňa: 

 

 Nákup nových elektrických spotrebičov a zariadení podľa technickej špecifikácie.  

 Dopravu a rozvoz na miesta dodania podľa rozpisu 

 Osadenie, montáž a bezpečné dopojenie elektrických spotrebičov a zariadení.  

 Zaškolenie obsluhujúcich zamestnancov na prevádzke.  

 Minimálna 24 mesačná záručná doba na predmet plnenia od dátumu zapojenia 

 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet kúpy užívať 

pre vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ. 
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 Dodanie záručných listov,  návodov na používanie a obsluhu v slovenskom jazyku. 

 Objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet po 

jednotlivých položkách do 7 dní od uzavretia zmluvy. 

 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

 

1/ práčka so sušičkou  LG F94J8FH2W 

práčka so sušičkou – A, parná, 9/6kg, 1400 ot./min, hlučnosť prania 55dB, 14 programov, 

odložený štart, ochrana proti pretečeniu, invertorový Direct Drive motor, 6 Motion DD – 6 

pracích pohybov, TrueSteam, EcoHybrid sušenie s úsporou času/vody, SmartThinQ + WiFi 

pripojenie – ovládanie na diaľku, Smart Diagnosis 3.0, rozmery: (v × š ×h ): 85×60×61 cm 

Počet:       1 ks 

Miesto dodania:   MŠ Ul. A. Mišúta 731/2, Prievidza 

 

2/ mechanický šijací stroj BROTHER BQ2500 

materiál: celokovová vnútorná konštrukcioa, 25 základných programoch, druhy stehov: 

rovné, strečové, overlockové, vyšívacie, rýchle vkladanie cievky do chápača, automatický 

navliekač hornej nite, spätkovanie prepnutím spätkovacej páčky, vypnutie ihelnej tyče pri 

navíjaní cievky, LED osvetlenie, voľné rameno, základné príslušenstvo: pätka univerzálna, 

pätka na gombíkové dierky, pätka na zips, pätka na našívanie gombíkov 4 ks cievok, 

štepovacia podložka 

Počet:                 1 ks 

Miesto dodania: MŠ Ul. A. Mišúta 731/2, Prievidza 

 

3/ šijací stroj TOYOTA SUPER JEANS 
materiál konštrukcie: oceľ, automatický prítlak pätky, elektrické navíjanie cievky, zväčšený 

pracovný priestor, rýchly návod na stroji, vertikálne uloženie cievky, navliekač ihly, 

špeciálna pätka na prešívanie 12 vrstiev džínsovej látky, prišívanie gombíkov a zipsov, pätka 

na gombíkovú dierku, pätka na zips, LES osvetlenie,  elektrický spúšťač na zapínanie motora, 

hliníková konštrukcia, jednoduchá obsluha, rozmery (v x š x h): 34 x 46 x 23 cm, hmotnosť: 

7,5 kg, farba: čierna 

Počet:                 1 ks 

Miesto dodania: MŠ V. Clementisa 251/10, Prievidza  

 

4/ viacúčelový vysávač 3v1 THOMAS BOXER 

vysávač  a tepovač s výkonom 1400 W, 3v1 suché & mokré vysávanie + šampónovanie, 

akčný rádius 13 m, 4bar špeciálne čerpadlo, 3.6 l nádoba na čistiaci roztok, 6 l zásobník na 

znečistenú vodu, 20 l nádoba na suché a mokré vysávanie, držiak prívodnej šnúry, parkovacia 

poloha, ochrana proti striekaniu či vode IP X4, 8.5 mm pracovný dosah, 4 robustné kovové 

kolieska pre ľahkú manipuláciu, ergonomické madlo, farba: sivá/oranžová,  súčasťou dodania 

vysávača bude základné príslušenstvo: 2 nerezové trubice, 2.2 m dlhá sacia hadica, štrbinová 
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hubica 360 mm, hubica na čalúnenie, kefa na čalúnenie, tepovacia hubica na čalúnenie, 

tepovacia hubica na koberce a tvrdé podlahy  

Počet:                   3 ks 

Miesto dodania:   MŠ Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza  (1ks) ; MŠ Nábr. sv. Cyrila, 360/28, 

Prievidza (1ks)  a  MŠ Ul. M.  Mišíka 398/15 (1ks)  

 

5/ vysávač Bissell MultiClean Wet & Dry Drum 2026M 

multifunkčný vysávač na mokré a suché čistenie s funkciou vyfukovania, dvojstupňová 

filtrácia 

umývateľné filtre, nádrž s objemom 23 l, kombinovaný nástavec, príkon motora: 1500 W, 

akčný rádius: 2m, rozmery: 38 x 38 x 37 cm (vxšxh), hmotnosť: 7 kg, farba: 

čierna/tmavočervená 

Počet:                  1 ks  

Miesto dodania:  MŠ Športová ul. 134/34 Prievidza 

 

6/ žehliaci systém TEFAL GV6840E0   
parný generátor, žehliaca plocha Durilium Airglade Autoclean, parný ráz 300 g/min, výstup 

pary 100 g/min, tlak pary 6,5 bar, s možnosťou zvislého naparovaniam zásobník na vodu 1,4 

l s dobou zahrievania 2 minúty, ECO režim, zberač vodného kameňa,  lock systém 

zamykania s automatickým vypnutím, dĺžka napájacieho kábla 1,6 m s kontrolkou prázdnej 

nádržky s možnosťou priebežného doplňovania vody 

Počet:                 1 ks 

Miesto dodania: MŠ Športová ul. 134/34 Prievidza 

 

7/ vysávač ETA 1493 90020 Andare Animal  
bezvreckový vysávač s s ECO motorom, príkon: 800 W, s dĺžkou kábla 6 m a otočným 

predným kolieskom (360°), energetická trieda A,  hlučnosť 77 dB, mäkké zadné kolieska, 

objem prachového sáčku alebo nádoby: 2.2 l, typ trubiek kovová teleskopická, prívodný 

kábel s automatickým navinutím a reguláciou výkonu na vysávači, typ turbokefy mini  

vzduchová, typ vysávača ležatý na suché vysávanie, s príslušenstvom v balení: podlahová 

hubica, štrbinová hubica, praktické držadlo na manipuláciu a s podperami zaisťujúcimi 

stability a bezpečnostnou poistkou chýbajúcej nádoby, typ filtrácie bezsáčkový, akčný rádius/ 

dosah 9 m, sieťové napájanie vysávača: 230 V, druh filtra: HEPA 1 ks, trieda účinnosti 

vysávanie tvrdých podláh A s automatickým navíjaním kábla a s ochranou proti prehriatiu 

motora, 

Počet:                 1 ks 

Miesto dodania: ŠJ pri MŠ Športová ul. 134/34 Prievidza 
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8/ umývačka riadu a skla podpultová QQ 50 T 
rozmer: 575x600x820mm (š x h x v), príkon elektro: 5,4kW/400V, kapacita: 40/24 košov/h 

cyklus: 90″, 150″,   rozmer koša: 500 x 500 mm (š x h), maximálna vstupná výška: 365 mm 

prevedenie: jednoplášťová, dvojplášťové dvere, spotreba vody: 2,7 l/cyklus,  bojler: tlakový 

horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, termostop pre garantovanú teplotu 

oplachu podľa HACCP, autodiagnostický systém detekcie závad, súčasťou dodania 

umývačky bude základné príslušenstvo: kôš na taniere, kôš na poháre, kontajner na príbory, 

dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku 

Počet:                       1 ks 

Miesto umiestnenia: ŠJ pri MŠ D. Krmana 334/6, Prievidza 

 

9/ jednodverová chladnička Zanussi ZRA 25100 WA 

voľne stojaca monoklimatická chladnička, objem: 250 l, rozmery: 144x55,4x57 (vxšxh) cm, 

vnútorný priestor rozdelený pomocou 5 políc a jedného boxu pre oddelené skladovanie 

ovocia a zeleniny, vo dvierkach sú 4 poličky, energetická trieda: A+, spotreba energie: 0,38 

kWh, tichý chod, hlučnosť v maximách:43 dB, vnútorné osvetlenie: žiarovka, hmotnosť: 45 

kg, farba: biela 

Počet:                 1 ks 

Miesto dodania: ŠJ pri MŠ D. Krmana 334/6, Prievidza 

 

 

10/ profesionálny kuchynský mixér Klarstein Herakles 3G  

stolný mixér s protišmykovými gumovými nožičkami, izolovanými guľkovými ložiskami, 

gumovým držiakom nádoby pre pohodlné nasadenie a zloženie, nepriepustné gumové veko, 

PVC posúvacia zátka pre bezpečné zavedenie ingrediencií do mixéra, nádoba z BPA 

neobsahujúceho plast, motor chránený pred prehriatím s pulzným spínačom, napájanie: AC 

110-220 V, 50/60 Hz 

Počet:                 1 ks 

Miesto dodania: ŠJ pri MŠ Nábr. sv. Cyrila 360/28, Prievidza 

     

    3.2 Dodanie predmetu zákazky : 

           - dodanie tovaru do 20.6.2019   

 

4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 
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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 príloha č. 1      

                     

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 14.5.2019 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza alebo                  

           iveta.krajcikova@prievidza.sk.  

      7.3 Ponuky môžu byť predložené elektronicky alebo v listinnej podobe. Ponuky, ktoré budú  

            predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

„Nákup elektrických spotrebičov a bielej techniky “ – neotvárať.  
  

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

       Hodnotiacim kritériom je navrhovaná cena – Cena za nákup, dopravu a rozvoz na jednotlivé 

miesta dodania. 

                       

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 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. 

 

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Stanislava Vavrová 

V Prievidzi, 2.5.2019 

  

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iveta.krajcikova@prievidza.sk
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Príloha č. 1 - Tabuľka na ocenenie : 

 

 

P.č. Názov tovaru Počet 

ks 

Cena za 1 

ks  

v €bez 

DPH 

Cena 

celkom  

v € bez 

DPH 

Cena 

celkom  

v € s DPH 

1. práčka so sušičkou  LG F94J8FH2W 1 ks    

2.  mechanický šijací stroj BROTHER BQ2500 1 ks    

3. šijací stroj TOYOTA SUPER JEANS 

 

1 ks    

4. viacúčelový vysávač 3v1 THOMAS 

BOXER 

3 ks    

5. vysávač Bissell MultiClean Wet & Dry 

Drum 2026M 

1 ks    

6. žehliaci systém TEFAL GV6840E0   

 

1 ks    

7. vysávač ETA 1493 90020 Andare 1 ks    

8. umývačka riadu a skla podpultová QQ 50 T 1 ks    

9. jednodverová chladnička Zanussi ZRA 

25100 WA 

 

1 ks    

10. profesionálny kuchynský mixér Klarstein 

Herakles 3G 

1 ks    

        

          Cena celkom : 
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Miesto dodania predmetu zákazky podľa rozpisu: 

 

 

MŠ Ul. D. Krmana 334/6 Prievidza, položka č.4 

MŠ Ul. M. Mišíka 398/15 Prievidza, položka č.2, 4 

MŠ Ul. A. Mišúta 731/2 Prievidza, položka č.1, 2 

MŠ Športová ul. 134/34 Prievidza, položka č.5, 6 

MŠ V. Clementisa 251/10, Prievidza, položka č.3 

MŠ Nábr.sv.Cyrila 360/28, Prievidza, položka č.4 

ŠJ pri MŠ Nábr. sv. Cyrila 360/28, Prievidza, položka č.10 

ŠJ pri MŠ MŠ Športová ul. 134/34, Prievidza, položka č.7 

ŠJ pri MŠ D. Krmana 334/6 Prievidza, položka č.8, 9 

 


