
                  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 

 
Verejný     obstarávateľ „ MÔJ   DOMOV “,  Zariadenie     sociálnych    služieb    Topoľčany, P. O. 

Hviezdoslava 66, 955  01   Topoľčany   v  rámci   postupu   verejného   obstarávania   podľa  § 117  

zadávanie   zákaziek  s nízkymi   hodnotami  zákona č. 343/2015Z.z.   o  verejnom   obstarávaní  a 

 o zmene  a  doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a smernice  NSK  zo dňa 

17.05.2016, Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej  ponuky na predmet zákazky: 
 

 

 

Servis a oprava profesionálnych pračiek, sušičiek prádla s napojením 

na plyn“ 

 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

      Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

      IČO: 42118727  

      Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

      Kontaktná osoba: Ing.Grič  Miroslav  

      Telefón:  038/532 67 50 

   

      e-mail: moj-domov@moj-domov.sk 

 

     Internetová adresa:  www.moj-domov.sk 

 

2. Predmet  zákazky 
  Zákazka na dodanie poskytnutie služby 
 

3. Názov predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť „Servis a opravu profesionálnych pračiek, sušičiek 

prádla s napojením na plyn“ podľa potreby zariadenia – Príloha č. 1 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky  

 

5. Opis predmetu  

Zabezpečenie kompletného  servisu  a oprava profesionálnych pračiek: 

-  WWW 310 5H  - ELECTROLUX  -  práčka 

      -  FLE  225  FC                                    -  práčka 

      -  WW 41 80S – ELECTROLUX        -  práčka 

      -  PRIMUS  DX 25 G                          -  sušička prádla  s napojením na plyn 

        

     pre potreby: - organizácia „ MOJ  DOMOV „ ZSS v Topoľčanoch, P.O.Hviezdoslava 66, 

                                                 955 01  Topoľčany 

                          - prevádzka  Prašice, Slnečná 734/108, 956 22  Prašice 



 Miesto dodania predmetu  zákazky 

„MÔJ  DOMOV“  Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P.O.Hviezdoslava 66, 

955 01  Topoľčany. 

6. Spoločný slovník obstarávania  /CPV/ 

Hlavný predmet : 50000000-5 

 

 

Obsah ponuky 

 

a) Úradne osvedčená fotokópia  aktuálneho dokladu podľa zákona č. 343/2015 Z.z., § 32 

        ods. 2 písm. a)  – je  oprávnený   dodávať   tovar, uskutočňovať  stavebné práce alebo  

        poskytovať   službu – dokladom  o   oprávnení   podnikať (predmet činnosti musí byť  

        v súlade  s predmetom    zákazky) alebo  dokladom o zapísaní v profesijnom zozname  

        vedenom profesijnou organizáciou nie staršom ako tri mesiace. 
 

7. Predloženie ponuky 

 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:  

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ „Servis a oprava profesionálnych pračiek, 

                                                    sušičiek prádla s napojením na plyn“   
 

b) lehota na predkladanie ponuky: 09.03.2018   do 15.00 hod.  

 

 

         Ponuka bude predložená osobne alebo poštou. 

  

 

8. Trvanie zmluvy 

       Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie kúpnej dohody podľa § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka na obdobie 24 mesiacov.  

 

9. Predpokladaná hodnota: 

 v eur bez DPH    

 

10. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 

Ing.MiroslavavGrič 

 Kontakt: 038/ 532 67 50    

 

 

Štatutárny zástupca organizácie   

Ing. Viera Bútorová,riaditeľka 

 

       Topoľčany, 06.03.2018 

 

 



 

 

Výzva    na   predkladanie    cenovej   ponuky  –   podľa   § 117   zadávanie    zákaziek  s  

nízkymi   hodnotami  zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

 

Príloha: č. 1 

 

Predmet: Servis  a oprava profesionálnych  pračiek, sušičiek  prádla 

s napojením na plyn  typ: 
 

1.   WW 310 5H – ELECTROLUX  -  práčka 

2.   FLE 225 FC                                 -  práčka 

3.   WW 41 80S – ELECTROLUX   -  práčka 

4.   PRIMUS DX 25 G                       - sušička s napojením na plyn 

 

 

P. č. 

 

 

Názov 

 

Cena bez 

DPH/hodina 

DPH 

  20 % 

Cena spolu s 

DPH/hodina 

1. 
Servisne práce 

profesionálnych  pračiek 
   

2.  
Servisné práce bubnovej 

sušičky s napojením na plyn 
   

 Cena spolu:    

 

 

 

V  …………………, dňa…………                             ………………………… 

                                                                                                   Zhotoviteľ 
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