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   Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 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 :         Iveta Krajčíková 
      Telefón :                        046/5179601 
      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     
      Kontaktná osoba pre technické veci : Ing. Tatiana Kvočiková   
      Telefón :                        046/5179504 
      E-mail :                          tatiana.kvocikova@prievidza.sk 

 
 2.   Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
       2.1 Názov zákazky : „ Vykonanie revízie bleskozvodovej sústavy a revízie elektroinštalácie  
                                            v Materských školách v Prievidzi a rekreačnej chaty Mraznica vo  
                                            Veľkej Lehôtke “.  
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 
       2.3 Miesto dodania: Materské školy Prievidza, rekreačná chata Mraznica Veľká Lehôtka.  
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky .   
        
 3.  Opis predmetu zákazky :    
       3.1 Predmetom zákazky je vykonanie revízie bleskozvodovej sústavy a revízie elektroinštalácie  
             v Materských školách v Prievidzi a rekreačnej chaty Mraznica vo Veľkej Lehôtke v rozsahu  
             podľa platnej legislatívy, vyhotovenie revíznej správy na objektoch : 
 
             Položka a miesto vykonania revízie                                                počet zvodov/rozvádzačov 
         

      - OP a OS bleskozvodu – MŠ Ul. Športová 134/34, Prievidza       11 ks 
      - OP a OS bleskozvodu – MŠ Ul. Mišíka 398/15, Prievidza           10 ks 
      - OP a OS elektroinštalácie- MŠ Ul. Mišíka 398/15, Prievidza       26 ks 
      - OP a OS elektroinštalácie – MŠ Ul. Mišúta 731/2, Prievidza       21 ks 
      - OP a OS elektroinštalácia – Ul. Clementisa 521/12, Prievidza     19 ks 
      - revízia prenosných spotrebičov                                                     cena za 1 ks 
      - revízia spotrebič nad 500 W                                                          cena za 1 ks 
      - revízia spotrebič na 380 V                                                             cena za 1 ks 
      - elektroinštalácia – chata Mraznica                                                  3 ks 
      - elektrické kúrenie – chata Mraznica                                              12 ks konvektorov 
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3.2  Rozsah vykonávanej činnosti – podľa platnej STN 331500 a Vyhlášky  MPSVR SR  
       č. 508/2009 Z. z..  

       3.3  Stanovenie ceny : požadujeme uviesť cenu za revíziu jedného zvodu, jedného rozvádzača, 
              jedného spotrebiča, jedného konvektora, vypracovanie revíznej správy, dopravy. 
                   
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 nebudú  poskytované. 
     5.3 Fakturácia – faktúry budú vystavené vždy po ukončení revízie a odovzdaní revíznej správy.  
           K faktúre bude priložený  protokol o vykonanej odbornej skúške.. 
           Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.         
 
6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
     6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.  
     6.2 Doklad o odbornej spôsobilosti v danej oblasti. 
 
7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  28.9.2011 do 10,00hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 
7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

           „ Revízie bleskozvodov a elektroinštalácie “ - neotvárať.  
 

 8. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
     Najnižšia cena.  
                 
 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. 
 
 
Za verejné obstarávanie : Iveta Krajčíková 
Za opis predmetu obstarávania: Ing. Tatiana Kvočiková  
 
 V Prievidzi, 19.9.2011 
 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                             primátorka mesta 


