
        V  Ý  Z  V  A 

 

 

na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytovanie služieb  -  projekt  s   

názvom  ,,dodanie matracov  ortopedických  zdravotných s  nepremokavým  snímateľným   

poťahom (zips)" . 

 

 

1/   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

       Názov organizácie:       Harmonia - Zariadenie pre seniorov,  Hlohovec 

       Adresa organizácie:      Hollého č.7,  920 01  Hlohovec 

       Štatutárny orgán:          Ing. Vladimír Kanský - riaditeľ ZpS 

       IČO:                               00611956 

       DIČ:                               2021268381 

 

 

2/   Kontaktná osoba: 

       Meno a priezvisko:        Katarína Honková 

       Tel.:                               +421 33 742 20 91 

       E-mail:                           harmoniazps@harmoniazps.sk 

       internetová stránka:       www.harmoniazps.sk 

 

3/  Typ zmluvy:                   objednávka  uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

          Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

4/  Kód zo štatistickej CPV služby: 
     39143112-4    =  matrac 

      

                                                                                 

5/  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

       

   a) predmet zákazky: 

    predmetom zákazky je ponuka  a dodanie matracov ortopedických zdravotných s    nepremoka-      

    vým snímateľným poťahom (zips) do zariadenia ,Harmonia-Zariadenie pre seniorov, Hollého č. 7,     

    920 01  Hlohovec". 

 

 

 b)  opis predmetu zákazky: 

 

 Opisom predmetu zákazky je dodávka matracov zdravotných ortopedických  jednodielnych 
 s nepremokavým snímateľným poťahom (zips)  
 -    rozmer jednodielneho matracu:     200x90x14 cm 
  
 
Požiadavky verejného obstarávateľa 
-  rozmery matracov :   200x90x14 cm 
 
 
 
6/  Predpokladaná hodnota zákazky:     

      Predpokladaná celková hodnota zákazky je  do  1.500,- € 
 
 



7/  Zdroje finančných prostriedkov: 
      Predmet zákazky bude financovaný zo sponzorských grantov organizácie tak, aby bol 
      dodržaný účel grantu. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu 
      zákazky. Predmet  zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť fak- 
      túru vznikne dodávateľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia, najneskôr do 
       01.12.2014.  Faktúra je splatná do 30 dní od dňa jej doručenia. 
 
 
8/   Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:     nie je možné 

 

 9/  Variantné riešenie:      nepripúšťa sa 

 

10/   Požadované miesto a termín plnenia zákazky:    

       Miesto plnenia:   Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hollého č. 7, 92001 Hlohovec 

       Termín plnenia:  do 01.12.2014    

   

 

 11/   Pokyny na spracovanie ponuky a obsah ponuky: 

 

         Uchádzač v cenovej ponuke predloží: 

 

        -    doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky, - t.j.  živnostenský list a i. 

             (akceptujeme i fotokópie) 

        -    cenovú ponuku (ponukový list) na predmet zákazky  

 

               Uchádzač uvedie cenu v štruktúre: 

               cena bez DPH,        DPH    a           cena s DPH 

 

      Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v celkom v EUR a 

      na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 

       

      Všetky náklady a výdavky spojené s predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

       finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 

 

12/   Kritérium na vyhodnotenie ponuky: 

           Kritériom je kvalita, cena tovaru a flexibilita uchádzača 

 

 

13/   Termín predloženia ponuky: 

          Do: 31.10.2014  do 12.00 hod. 

          Ponuku uchádzača predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný 
         obstarávateľ nebude akceptovať.     
 
          Cenovú ponuku môže uchádzač doručiť: 

          1. poštou (v zalepenej obálke s označením ,, verejná súťaž" a názov projektu)  

          2. elektronicky (harmoniazps@harmoniazps.sk) 

          3. použitie elektronickej aukcie:   nie 

 

 

14/    Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:         každému uchádzačovi 

 

Spracovala:  Katarína Honková 

Hlohovec,     23.10.2014 



 

 


