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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

 

k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

„Nákup bubnového sušiča“ 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Senior dom Svida 

Sídlo organizácie: SNP 4, 089 01 Svidník   

IČO:   00696323 

DIČ:   2020785294 

Kontaktná osoba:  Mgr. Jaroslav Ivančo – riaditeľ 

Telefón:    054/7882142 

e-mail:    riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk 

 

1. Názov zákazky a miesto dodania  

Názov zákazky: „Nákup bubnového sušiča“.  

Miesto dodania: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník.   

2. Predmet obstarávania/stručný opis zákazky 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je nákup 

nového nepoužitého, nerepasovaného bubnového sušiča pre potreby hromadného sušenia 

v Senior dome Svida. Dodávateľ zabezpečí dodanie elektrického bubnového sušiča, 

zabezpečí zapojenie a zaškolenie personálu a potrebnú dokumentáciu ( návod, obsluha, 

údržba, servisný list, záručný list a pod. ). Základné požiadavky na predmet obstarávania 

uvádzame nižšie. 

Technické parametre/základné požiadavky na bubnový sušič 

 elektrický bubnový sušič  

 kapacita :                     28 – 31 kg 

 výkon :                        55 – 60 kg/h 

 priem. bubna :                   947 mm 

 objem bubna :                   550 l 

 priemer dverí :                  802 mm 
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 ohrev elektrický :                30 kW 

 ventilátor :                        0,55 kW 

 motor :                             0,55 kW 

 zapojenie na el. prívod     400 III/230 III TN+S 

 maximálne rozmery :                

               dĺžka :              1000 mm 

               hlbka :              1100 mm 

               výška :              2000 mm        

 vonkajší obal  z materiálu matná nerezová oceľ 

 nastaviteľné pracovné programy cez elektronický mikroprocesor 

 nerezový bubon 

 ochladzovací systém 

 dvojité prúdenie vzduchu 

 rýchlosť bubna regulovaná meničom, reverzácia s plynulým nábehom proti 

zamotaniu veľkých kusov  bielizne 

 otváranie dvier o 180° 

 

3. Celkový rozsah  

 

Dodanie celého predmetu obstarávania vrátane zabezpečenia jeho funkčnosti, inštalácia 

na mieste a spustenie do prevádzky. 

Predloženie dokumentácie –  

certifikáty zhody, 

návod na obsluha, 

servisný list,  

záručný list a pod.  

Súčasťou ponuky a ceny je aj zaškolenie personálu v plnom rozsahu. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky  

 

Predpokladaná hodnota zákazky 5 000,-EUR s DPH.  Predpokladaná hodnota zákazky 

predstavuje maximálnu výšku zdrojov verejného obstarávateľa. 

V prípade, ak ponuková  cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná 

hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať ju. 
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5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 6 týždňov od vyhodnotenia úspešného 

uchádzača. 

 

6. Podmienky účasti, obsah ponuky 

6.1. Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom 

rozsahu, obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné 

rozdelenie predmetu zákazky. Predložená cenová ponuka musí byť vyhotovená v 

slovenskom jazyku a musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 1),  

b) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a to buď originál alebo 

fotokópiu,  

            c) Čestné vyhlásenie uchádzača, že  nemá žiadne   záväzky a že  je oprávnený podnikať   

            v danej oblasti, oboznámil sa  so špecifikáciami  predmetu zákazky a neporušuje zákaz       

            nelegálneho   zamestnávania  fyzických osôb, prostredníctvom  ktorých  bude  predmet 

            obstarávania dodaný.  

d)Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ( príloha 

č. 2 ) 

e ) Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(príloha č. 3,4 )   

f) cenovú ponuku s podrobnou špecifikáciou, opisom konkrétneho oceneného 

tovaru v ktorej uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu na  celý predmet zákazky 

v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez + DPH,  

- výška DPH v EUR( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto 

skutočnosť,  

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

 

6.2. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí 

jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 

desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, 

bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných 

pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom 

nahor).  
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6.3. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 18/1996 Z. z . o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť cenou 

konečnou za celý predmet obstarávania vrátane všetkých nákladov súvisiacich s 

realizáciou predmetu zákazky.  

 

6.4. Prijatá cena je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom 

obstarávaní. Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku alebo zálohovej platby.  

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, 

ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, náležitosti 

ponuky a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania, t. j. že jediným 

kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet 

obstarávania.  

 

8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  do 8.apríla 2019 o 12.00 hod..  

Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti musia byť 

doručené v zalepenej obálke s označením odosielateľa a adresáta s heslom:  

„Bubnový sušič“ a s nápisom „Neotvárať“. 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových 

hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk na adresu:  

Senior dom Svida, SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika  

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:  

Pondelok – Piatok od 08.00 hod – 15.00 hod.  

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa 

alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie 

ponuky. V momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne 

doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).  

 

9. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

 

9.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 10. apríla 2019 o 09.00 hod.. Uchádzači 

budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.  
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9.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne 

najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň 

upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

 

 

10. Ďalšie informácie  

 

10.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30.4.2019 

10.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

10.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na 

predmet zákazky.  

10.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, 

ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo VO, ak nedostane ani jednu ponuku, 

ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo ak verejnému 

obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky.  

 

 

 

Vo Svidníku, dňa  22.3.2019    

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Jaroslav Ivančo 

                                                                                                           riaditeľ  

 

 

 

Príloha č.1 

Príloha č.2 

Príloha č.3 

Príloha č. 4 

 

 

 


