
Výzva na predkladanie cenových ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) 

1. Verejný obstarávateľ: 
Zariadenie pre seniorov Náruč 
Veselá č. 6711/1 
080 01 Prešov 
IČO: 00692000 
Kontaktná osoba: Ing. A. Baranová 
Telefón: 051/7710606 
Email: mzd.uctaren@zpsnaruc.sk 
Internetová adresa: www.zpsnaruc.sk 
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

3. Predmet zákazky: 
Nákup a dodávka  materiálu na údržbu  uvedeného v prílohe č.1 pre obstarávateľa: 
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov. 
 

4. Druh zákazky: (tovary/služby/stavebné práce): 
Zákazka na dodanie tovaru. 
 

5. Miesto dodania služby: 
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov. 
 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy): 
Uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení 
noviel(ďalej len „Obchodného zákonníka“). 
 

7. Stručný opis zákazky: 
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu podľa priloženého zoznamu v tejto 
výzve č. 1. Zoznam tovaru – elektroinštalačný  materiál. 
 

8. Celkový rozsah predmetu zákazky: 
Nákup a dodávanie materiálu na údržbu  do 30.09.2023. 
 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
Predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy  je 15 000,00 €. Táto  hodnota 
bola určená na základe obratu za predchádzajúce obdobie. 
 

10. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora na základe § 11 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. 
 
 



12. Predkladanie ponúk: 
Uchádzač zašle cenovú ponuku na celý sortiment predmetu zákazky uvedený v prílohe 
tejto výzvy elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy 
a následne písomnou formou na adresu zariadenia alebo doručením osobne do 
podateľne zariadenia. 
 

13. Lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač doručí cenovú ponuku najneskôr do 21.09.2020 do 13,00 hod. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  a v mene EUR. 
 

14. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk: 
09.09.2020 na stránke zariadenia http://www.zpsnaruc.sk/  
 
 

         PhDr. Jozef Dobrovič 
            riaditeľ zariadenia 
 

 

Príloha č.1: Zoznam tovaru – materiál na údržbu 


