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  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: 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 nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišíka v 

Prievidzi.            
      2.2 Miesto dodania: ŠJ pri MŠ Ul. Mišíka 398/15 v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru , CPV 39141000-2. 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    

3.1.  Opis zákazky:  

Predmetom zákazky je nákup, dodanie a inštalácia nového nerepasovaného, nepoužívaného 

nerezového nábytku pre školskú kuchyňu a 6 príslušných kuchyniek v školskej jedálni pri 

MŠ Ul. Mišíka v Prievidzi.  

V cenovej ponuke budú zahrnuté náklady za:  nákup, dopravu,  rozmiestnenie, montáž 

a inštaláciu vybavenia vrátane materiálu nevyhnutného na pripojenie na existujúce siete. 

 

       Minimálne požiadavky na predmet obstarávania: 

 

  p. č. Špecifikácia (opis) predmetu zákazky: Požadovaný 

počet: 

1. Pracovná skrinka na stenu s posuvnými dverami a nerezovou policou 

materiál: potravinárska oceľ  STN 17241, rozmer: 1540x400x650 mm 

6 ks 

2. Pracovný stôl (ASJ3) uzatvorený s troch strán krytovaný, s posuvnými 

dverami s 2 policami, zadným límcom, rozmer: 1500x600x850 mm, 

materiál: oceľ AISI304 profil nohy stola 40x40 mm, hrúbka 1,25 mm, 

hrúbka pracovnej dosky 50 mm,  hrúbka plechu 1 mm 

7 ks 
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3. 

 

Umývací AKV dvojdrez lisovaný rozmery: 1100x600x850 mm 

(šxhxv), 2x drez 500x400x250 mm + sifónom a zadným límcom,  

1 ks 

4. 

 

Regál nerezový SP (PZ4) so 4 plnými nerezovými policami, rozmery: 

1800x1800x500 mm (dxvxh) 4 x nastaviteľná nožička 

5 ks 

 

       3.2  Dodanie predmetu zákazky :  

  Dodanie tovaru s rozmiestnením aj inštaláciou:  najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia   

účinnosti zmluvy.  

3.3  Záručná doba na predmet zákazky je minimálne 24 mesiacov od dňa inštalácie tovaru.  

3.4 Vzhľadom k tomu, že nábytok je potrebné rozmiestniť do špecifických priestorov 

s rôznymi dispozičnými priestorovými možnosťami sa uchádzačom odporúča vykonať 

obhliadku miesta dodania predmetu zákazky tak, aby si sami overili a získali potrebné 

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 

s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. 

Kontaktná osoba : Ing. Stanislava Vavrová, tel. 046/5179405, email: 

stanislava.vavrova@prievidza.sk . 

 

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 rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy ani preddavky nebudú  poskytované.  

     5.3 Splatnosť faktúr: do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi do podateľne. 

V prípade, že bola faktúra vrátená na doplnenie resp. opravu, plynie nová lehota            

splatnosti. 

     5.4 Faktúra bude vystavená po dodaní, rozmiestnení a inštalovaní tovaru. Súčasťou faktúry  

bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky potvrdený 

riaditeľkou ŠJ pri MŠ. 

 

6.  Obsah ponuky: 
     6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý predmet  

obstarávania. Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH – ocenená tabuľka príloha 

č. 1 tejto požiadavky.   

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto 

požiadavky).   

  6.3  Návrh kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom  

uchádzača.     

6.4 Čestné vyhlásenie, 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.).  
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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. 

6.6 Úspešný uchádzač predloží do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledku rozpis 

ponúkaného tovaru, ktorý bude obsahovať technické parametre a popis a Vyhlásenie o zhode 

a CE certifikát oceneného tovaru. 

      

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 13.07.2020 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: iveta.krajcikova@prievidza.sk ; alebo 

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

7.3 Ponuky, môžu byť  predložené emailom, alebo v listinnej podobe. Ponuky v listinnej podobe     

      musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : „Nákup nerezového nábytku –   

neotvárať.  
 

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

                       

 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 

Dátum:  29.6.2020 

   

 

 

 

                        JUDr. Katarína Macháčková 

                                    primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: tabuľka na ocenenie 

             návrh kúpnej zmluvy 
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Tabuľka na ocenenie : 

Názov zákazky : „Nákup nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišíka v Prievidzi“    

 

Uchádzač: 

Obchodné meno: 

Adresa alebo sídlo: 

IČO: 

    
  P. č. Špecifikácia (opis) predmetu zákazky: Požadovaný 

počet: 

Cena v € 

s DPH za 

m.j. 

Cena 

celkom v € 

bez DPH 

Cena 

celkom v € 

s DPH 

1. Pracovná skrinka na stenu s posuvnými dverami 

a nerezovou policou 

materiál: potravinárska oceľ  STN 17241, 

rozmer: 1540x400x650 mm 

6 ks    

2. Pracovný stôl (ASJ3) uzatvorený s troch strán 

krytovaný, s posuvnými dverami s 2 

policami, zadným límcom, rozmer: 

1500x600x850 mm, materiál: oceľ AISI304 

profil nohy stola 40x40 mm, hrúbka 1,25 mm, 

hrúbka pracovnej dosky 50 mm,  hrúbka plechu 

1 mm 

7 ks    

3. 

 

Umývací AKV dvojdrez lisovaný rozmery: 

1100x600x850 mm (šxhxv), 2x drez 

500x400x250 mm + sifónom a zadným límcom,  

1 ks    

4. Regál nerezový SP (PZ4) so 4 plnými 

nerezovými policami, rozmery: 1800x1800x500 

mm (dxvxh),  

4 x nastaviteľná nožička 

5 ks    

5.  doprava kompl. 

 

   

6. Montáž/inštalácia kompl. 

 

   

Cena celkom za predmet obstarávania 

 

  

 

 

V ....................................................                                                       ............................................................................... 

                                                                                                                                       podpis uchádzača 


