
 

 

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata,  
Cemjata č. 4,  

080 01 Prešov              telefón :  + 421/51/7711900 
                      mobil : 0918 631 037 

                                                            fax :  + 421/51/7711909 
                                     e-mail :  dcemjata@zoznam.sk 

           web:  www. zpscemjata.sk 

 

 
    Výzva na predkladanie cenovej ponuky  

           (v zmysle § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
                                                           niektorých zákonov) 
 

„Odstránenie architektonických bariér v jednej kúpeľni a dvoch sociálnych zariadeniach“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Zariadenie pre seniorov Harmónia 
IČO:         00691976 
DIČ:         2020546682  
Sídlo organizácie:        Cemjata č. 4, 080 01 Prešov – Cemjata 
Kontaktné osoby:       PhDr. Poptrajanovski Slavko 
Telefón:         051/7711900 
Fax:         051/7711909 
Elektronická pošta:       dcemjata@zoznam.sk 
Internetová adresa:       www.zpscemjata.sk 
 
2. Predmet zákazky: Odstránenie architektonických bariér v jednej kúpeľni a dvoch 
sociálnych zariadeniach.   
 
3. Opis predmetu zákazky:  
3.1. Predmetom zákazky je odstránenie architektonických bariér v jednej kúpeľni a dvoch 
sociálnych zariadeniach. Presný popis je obsahom Výkazu výmer, ktorý je  súčasťou 
súťažných podkladov. Výkaz výmer je spracovaný pre jednu kúpeľňu a dve  WC na 
rekonštrukčné práce, ktoré súvisia s odstránením  architektonických bariér a demontážou 
a montážou sanity. 
3.2. Materiál potrebný na plnenie predmetu zákazky dodá zhotovitel'. 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45410000, 45430000 
 
5. Celková predpokladaná hodnota zákazky: 18000,-- € s DPH 
 
6. Miesto plnenia predmetu zákazky:  Zariadenie pre seniorov dom  Viktória 
 
7. Termín plnenia predmetu zákazky: 31.12.2013 
 
8. Typ zmluvy: zmluva o dielo  
 
9. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa. 
Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostnou platbou.  Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní 
od doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje zálohu na plnenie predmetu zákazky. Predávajúci poskytne na predmet plnenia 
zákazky záruku v trvaní minimálne 12 mesiacov. Ostatné obchodné sú uvedené v Zmluve 

 



 

 

o dielo. 
 
10. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 
ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
 
11. Predkladanie ponuky: Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet 
zákazky na adresu Zariadenia pre seniorov Harmónia, Cemjata 4, 08001 Prešov – Cemjata 
alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Uchádzač môže predložiť iba jednu 
ponuku. Lehota na predloženie cenovej  ponuky:   12.8.2013 do 12:00.                                                                                                                         
Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty nebude verejný obstarávateľ akceptovať. 
 
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:                                                                                                                                      
12.1. Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov.          
12.2. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách.         
12.3. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:   
  - navrhovaná cena bez DPH,       
  - sadzba a výška DPH,        
  - navrhovaná cena vrátane DPH.               
 
13. Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa 
12.08.2013. Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie  
uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena.  
 
14. Použitie elektronickej aukcie: Nie 
 
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:                
Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná 
výsledok vyhodnotenia poštou. 
 
16. Uzavretie zmluvy: Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy 
o dielo. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ uzatvorí 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestni ako ďalší v poradí.  
 
17. Ďalšie informácie obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ si k realizácií predmetnej zákazky vyhradzuje tieto podmienky:  
- obhliadka priestorov je stanovená na 06.08.2013 v čase od 9:00 hod do 11:00 hod po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore.  
 - fakturácia je možná až po ukončení prác predmetu zákazky.  
 
V Prešove – Cemjata dňa 25.7.2013 
 
Vypracoval: Mgr. Hutňanová Beáta 
 
Schválil:      PhDr. Slavko Poptrajanovski                         
                        riaditeľ ZpS Harmónia 
 


