
                    „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 § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa smernice NSK o verejnom obstarávaní zo dňa 30.06.2015, Vás týmto 
vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
 

„Nákup repasovaných polohovateľných postelí“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
      Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
      IČO: 42118727  
      Sídlo:  P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
      Kontaktná osoba: Ing. Miroslav  Grič  
      Telefón:  038/532 67 50 
             038/522 19 11  
      e-mail:  moj-domov@moj-domov.sk 
   
      Internetová adresa:  moj-domov.sk 

 
2. Predmet zákazky  

 Predmetom   zákazky    s  názvom „ Nákup repasovaných polohovateľných postelí – zákazka 
 nie bežne dostupná„  je nákup    a   dodávka    54 ks   repasovaných  postelí   s   dovozom   do   
 miesta  dodania/   sídla verejného  obstarávateľa. 
       
 

3. Množstvo alebo rozsah predmetu 
Verejný obstarávateľ  požaduje  zabezpečiť  dodávku repasovaných polohovateľných postelí 
vrátane inštalácie a dopravy /podľa Prílohy č. 1 „ 40 ks hydraulicky polohovateľné 
repasované postele a  14 ks elektricky nastaviteľné polohovateľné  repasované postele “/ 

 
4. Miesto dodania predmetu zákazky 

„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66 
 955 01 Topoľčany a prevádzka Prašice, Slnečná 734/108. 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet:  391 431 10-0    
  

6. Predpokladaná cena 
 

16 666,66 eur bez DPH      
       



7.  Obsah ponuky 
a) Celková cena musí byť konečná, musí  obsahovať cenu  zákazky vrátane inštalácie a dopravy,  
    prípadne    iné   náklady   dodávateľa   súvisiace  s  predmetom dodávky /Príloha č. 1  „ 40 ks  
    hydraulicky    polohovateľné    repasované    postele   a    14 ks   elektricky   nastaviteľné 
    polohovateľné  repasované postele “/  

 
             Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  
uvedie v zložení: 

     -     navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

        -     sadzba  DPH a výška  DPH, 

        -     navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. (Príloha č. 1) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH,  upozorní. 

 
a) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) – 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.  

b) Príloha č. 2 – ponuka predložená na predmet zákazky, návrh uchádzača na plnenie 
kritéria 

c) Zmluva na dodanie tovaru 
 
Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení alebo 
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka 
nebude ďalej hodnotená.    
 

8. Predloženie ponuky 
 

a) ponuku predložiťv uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa: 
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
označenie ponuky:“  NEOTVÁRAŤ „   Nákup repasovaných polohovateľných postelí   

 
b) lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2015 do 15.00 h. 
c) otváranie obálok: 10.12.2015 o 08.00 h. 

 
         Ponuka bude predložená  poštou. 
           

 Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  
    
 
9. Trvanie zmluvy 
       Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka na obdobie do 31.12.2015.  Na predmet zákazky sa vzťahuje záruka: /spôsob 
určovania a vyznačovania záruk vyplní uchádzač/      
 



10.  Kritérium na hodnotenie 
 Najnižšia cena s DPH.  
  

11.  Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 
 Ing. Miroslav  Grič 
 Kontakt: 038/ 532 67 50, 038/522 19 11 
 

12.  Ďalšie informácie   
  Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým       

bude uzatvorený zmluvný vzťah.  
  Verejný obstarávateľ požaduje dodávku predmetu zákazky do 16.12.2015. 
   
    

 
  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený   

výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou 
a doručením ponuky. 

 
Štatutárny zástupca organizácie   
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
 

 
       Topoľčany,03.12.2015  

 



Príloha: č. 1  
 
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 
 
Predmet zákazky: „ Nákup repasovaných polohovatelných postelí – zákazka nie  
                            bežne dostupná“ 
 

„Množstvo a predpoklad ceny tovaru“ (vyplní uchádzač) 
 

 
P. č. 
 

Názov tovaru 
 

Počet   
v ks 

Cena/ks 
bez 
DPH 
v € 

Celková 
cena bez  
DPH 

 
DPH 
20 % 

Cena spolu 
s DPH v € 

1. 

Repasované -hydraulicky 
polohovateľné postele: 
 

- trojdielné bočnice po 
oboch stranách 

- hydraulicky zdvih 
- polohovanie 

chrbtovej a nožnej 
časti 

- hrazda s hrazdičkou 
- centrálna brzda 

40     

2. 

Repasované – elektricky 
nastaviteľné postele: 
 

- plne elektricky 
nastaviteľné 

- dvojdielne bočnice 
po oboch stranách 

- separátne brzdené 
kolieska 

- hrazda s hrazdičkou 

14     

 
 
V  ………………………………….. 
 
 
 
                                                                                               ………………………….. 
                                                                                                        predavajúci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 
 
Príloha č.2 
 
 

PONUKA 
 

predložená  na predmet zákazky 
 

„Nákup 54 ks repasovaných polohovateľných postelí – zákazka nie bežne 
dostupná“ 

 
 

pre verejného obstarávateľa 
 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 
Predkladá uchádzač 

 
Obchodný názov 
uchádzača  

Adresa sídla  

IČO  

IČ DPH SK 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
upozorní) 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu uchádzača  

Kontaktná osoba 
pre účely tohto 
verejného 
obstarávania 

 

Kontakty Štatutárneho zástupcu 
uchádzača 

Kontaktnej osoby 
uchádzača pre účely tohto 
verejného obstarávania 

Telefón ( mobilný )   

Fax   

E-mail  
Internetová adresa   

 
 
V ......................., dňa ...................... 

                                                                                                                
                                                                                                               
        ................................................................... 

                                                                                                         ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 



             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 
 

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 
Verejný obstarávateľ 
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 
 
 
Predmet zákazky:  „Nákup 54 ks repasovaných polohovateľných postelí – zákazka 
                          nie bežne dostupná“ 

 
 
 
 
Uchádzač ....................................................................................................................................... 
     (Obchodné meno a sídlo uchádzača) 
 
 
Kritéria na hodnotenie ponúk 

 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH ..................  
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky) 

 
 
 
 
 
Celková cena za predmet zákazky v € s DPH 
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru, montáže a všetkých nákladov súvisiacich 
s dodaním predmetu zákazky) 

 

 

  
 
 
 
 
V .............................. dňa .................... 
 

         
                                                                                                       

          ................................................................... 
                                                                                                         (titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     
       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 

             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 
            



                                            Zmluva na dodanie tovaru 
(ďalej len zmluva) 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 a zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
medzi týmito zmluvnými stranami. 
 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci     „MÔJ DOMOV“ , Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany    

   Sídlo: P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany    
   Zastúpený:  Ing. Viera Butorová, riaditeľka ZSS 

IČO:  42118727 
DIČ:  2022567723 (kupujúci nie je platca DPH) 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

            IBAN:   SK10 8180 0000 0070 0032 4613 
     BIC/SWIFT: SPSRSKBA 

                              (ďalej len „kupujúci“) 
  
 
 
Predávajúci         
                             Sídlo: 
          Zastúpený:   
                             IČO:         
                             DIČ:  
       Bankové spojenie:  
                             Číslo účtu: 
                             (ďalej len „predávajúci“)  
 
 
 

II. 
Preambula 

 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup  verejného obstarávania –  Výzvu 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 



obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal 
predávajúci. 
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je  nákup, dodávka a montáž 40 ks hydraulicky polohovateľných 

repasovaných postelí  a 14 ks  elektricky  nastaviteľných  polohovateľných  repasovaných  
postelí – zákazka nie bežne dostupná, podľa Prílohy č. 1. 
 

2. Dodanie predmetu zákazky bude realizované jednorázovo. Na predmet zákazky sa vzťahuje  
záruka: /spôsob  určovania a vyznačovania záruk vyplní uchádzač/ 

 
 

 
 

IV . 
Miesto, čas a spôsob plnenia  

 
 

1. Miestom    dodania     je „MÔJ DOMOV“, Zariadenie    sociálnych    služieb    Topoľčany, P. O.  
    Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany , prevádzka Prašice, Slnečná  734/108. 
 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar jednorázovo, počas platnosti kúpnej zmluvy na miesto  
    dodania.       
 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto dodania najneskôr do 16.12.2015 vrátane 

dodacích  listov a faktúry.   

 Predávajúci upozorní kupujúceho na dodávku tovaru. Upozornenie uskutoční telefonicky/e-
mailom na adrese kupujúceho. 

 Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky v mieste 
určenia potvrdí svojim podpisom na dodacom liste. 

 
4. Naloženie, dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim a jeho vyloženie zabezpečuje   

predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením 
a znehodnotením.   

 
 
 

 
 



V. 
Cena, platobné podmienky 

 
1. Cena tovaru je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, 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 v eurách. 

 
 

1.1 Cena tovarov je uvedená vo vecnej a cenovej špecifikácii „nákup repasovaných 
polohovateľných postelí“. Vecná a cenová špecifikácia nákupu 54 ks repasovaných 
polohovateľných postelí tvorí  Príloha č. 1 tejto kúpnej zmluvy.  

 
 
 

1.2. V cene tovaru je zahrnutá  doprava, montáž a vyloženie tovaru na adrese 
kupujúceho. 

 

2. Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa 
zákona NR SR č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. 
vrátane DPH a výška DPH. 

3. Kalkulácia jednotkovej ceny zahŕňa, v zmysle § 3 ods. 2 citovaného zákona o cenách, 
všetky náklady spojené s dodávkou predmetu dohody, t.j. vrátane balenia, naloženia tovaru, 
dopravy    a montáže na miesta dodania a vyloženia tovaru do skladu kupujúceho.    

 
4.  Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po prevzatí 

tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predloženej faktúr 14 -dňovou lehotou 
splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia faktúry je doloženie 
dodacieho listu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom kupujúceho, ktorý tovar prevzal). 

5. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je 
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo 
vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia. 

6. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho  
záväzku. 

7. Strany dohody potvrdzujú, že predávajúci je platiteľom DPH a kupujúci nie je  platiteľom DPH. 

 
VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 



1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny predmetu zmluvy. 

2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho. 

 
 

VII. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

  
 
1.  Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: (spôsob určovania a vyznačovania záruk vyplní  
     uchádzač). 
 
2.  Záruka sa nevzťahuje na: (doplní uchádzač).   
 

VIII. 
Obaly, balenie, doklady 

 
1 . Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 

2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 

3. Tovar musí byť dodávaný v originálnych obaloch. 

4. Tovar bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom. 

IX. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý aj 
začatý deň omeškania.  

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od 
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.  V prípade  neodstránenia  chybného  plnenia  v dohodnutom  termíne,  má  kupujúci    právo  
požadovať  od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny chybného plnenia vrátane 
DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 



a účinnosťpodni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto kúpna zmluva sa 
uzatvára do 31.12.2015 

 
 

2. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:  Príloha č. 1 – „ nákup repasovaných polohovateľných 
postelí – zákazka nie bežne dostupná“.  

3. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 
a)  kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto zmluvu k dohodnutému termínu, 
b)  odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. 
Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri rovnopisy a 
predávajúci dva rovnopisy. 

5. Strany sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6. Strany uzavierajúce túto zmluvu prehlasujú, že túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že 
bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V ...................dňa ...................   V Topoľčanoch, dňa....................   

 

 

     ---------------------------------------                                      ---------------------------------------------                             
           predávajúci                                                                                       kupujúci  
                                                                                                      Ing. Viera Bútorová, riaditeľka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


