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Váš list číslo/zo dňa 

 

Naše číslo 

                       

Vybavuje/linka 

Ing. Tomčišák /057/7767847 

Humenné 

03.12.2014 

VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  
Dodávka elektrospotrebičov II. 
 

 
     Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné /ďalej len CSS/, Ptičie 158, 066 01  Humenné, ako verejný 
obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO) si Vám dovoľuje v zmysle § 155m a § 9 ods. 9 

zákona č. 25/2006 Z.z. predložiť v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky túto výzvu na predloženie 
cenovej ponuky.  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

     Názov:                 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné  
     Sídlo:                   Ptičie 158, 066 01  Humenné 

     IČO:                    00695424 

     DIČ:                    2021213711 
     Štatutárny orgán:  Ing. Kulanová Jana, riaditeľka 

     Kontaktná osoba:  Ing. Tomčišák Martin, vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky 
     Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

     Číslo účtu:            7000512251/8180 

 
2. Názov predmetu zákazky 

Dodávka elektrospotrebičov II. 
 

3. Predmet zákazky 
Predmetom verejného obstarávania je výber najvhodnejšieho dodávateľa na dodávku elektrospotrebičov 

pre Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné.  

 
  



 2 

 
4. Druh zákazky 

§ 9 ods. 9 ZVO 
 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom verejného obstarávania je výber najvhodnejšieho dodávateľa na dodávku elektrospotrebičov: HD 
videokamera – 1ks, vysávač – 2 ks, rýchlovarná kanvica – 7 ks, žehlička – 1 ks, sušič vlasov – 2 ks, DVD 

prehrávač 4 ks, hifi mini systém – 1 ks, audio mikro systém – 4 ks, televízor – 1 ks, sporák – 1 ks, digestor – 
1 ks, tyčový ponorný mixér – 2 ks, mikrovlná rúra – 1 ks, strihač vlasov – 1 ks, chladnička – 1 ks, vianočné 

osvetlenie ext. – 3 ks, vrátane zabezpečenia služieb spojených s ich dovozom a vykládkou. 
 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  Humenné 
 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet  

39713200-5 Práčky a sušičky bielizne 

37913430-6 Vysávače prachu 

39711362-4 Mikrovlné rúry 

39715100-8 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné 

ohrievače 

42718100-3 Žehliace stroje 

39712210-1 Sušiče na vlasy 

32333200-8 Videokamery 

32333300-9 Prístroje na reprodukciu videozáznamov 

32320000-2 Televízne a audiovizuálne zariadenia 

39722000-9 Časti sporákov, varičov, ohrievačov a prístrojov pre domácnosť 

39141500-7 Digestory 

39711211-1 Mixéry potravín 

39711130-9 Chladničky 

 
8. Rozdelenie na časti 

Rozdelenie zákazky na časti: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Do 4 000 €  
 

10. Množstvo a rozsah predmetu zákazky 
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky: 

 

HD videokamera – 1 ks 
Full HD rozlíšenie 1920x1080/i 

Optická stabilizácia obrazu 
Najmenej 20x optický zoom 

HDMI konektor 

Slot na SD/SDHC karty 
 

Vysávač – 2 ks 
Sáčkový podlahový vysávač 

Nízka hlučnosť 

Sací výkon min. 300 W 
Dĺžka prívodného el. káblu min 12 m 
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Rýchlovarná kanvica - 7 ks 
Voľne stojaca 

Príkon max. 2000W 
Kapacita cca 1,5 – 1,7 l 

Tepelná poistka 

Skryté výhrevné teleso 
 
Žehlička – 1 ks 
Žehlička s parnou stanicou 

Príkon max. 3500W 
Zásobník na vodu aspoň 1000 ml 

 
Sušič vlasov – 2 ks 
3 stupne teploty / 2 stupne rýchlosti 

Studený vzduch 
 
DVD prehrávač – 4 ks 
Prehrávač s USB 
Podpora všetkých formátov pre film a hudbu 

 
Hifi mini systém – 1 ks 
Výkon min. 300W 
Prehrávanie a nahrávanie CD + USB 

Konkektor pre mikrofón 

FM Tuner 
 

Audio mikro systém – 4 ks 
Prehrávanie CD, MP3; USB vstup 

FM Tuner 

 
Televízor – 1 ks 
LED 
Veľkosť uhlopriečky 32“ 

HD ready 

USB vstup 
HDMI vstup 

 
Sporák – 1 ks 
Sklokeramická varná doska 
4 varné zóny 

Ukazovateľ zvyškového tepla 

Klasická rúra 
Šírka 50 cm 

 
Digestor – 1 ks 
Šírka max. 60 cm 

Recirkulácia 
3 výkonnostné stupne 

 
Tyčový ponorný mixér – 1 ks 
Nekĺzavý povrch 
Počet rýchlostí min. 6 

Pulzný spínač 

 
Mikrovlná rúra – 1 ks 
Objem 20 l 
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Bez Grilu 
Možnosť rozmrazovania 

Časovač 
 

Strihač vlasov – 1 ks 
Bezúdržbový 
Možnosť nastavenia dĺžky strihania min. 20 mm 

 
Chladnička – 1 ks 
Energetická účinnosť min. A+ 
Chladnička s mraziacim boxom 

Objem chladničky min. 170 l 

Poličky v chladničke min. 3 
Automatické rozmrazovanie 

Možnosť otočenia otvárania dverí 
 

11. Lehota plnenia dodávky 

December 2014 
 

12. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie 
1) Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 

2) Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa.  
3) Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

4) Úhrada sa uskutoční až po riadnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky. 

5) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

6) Objednávateľ špecifikuje množstvo a termín dodania spotrebičov na základe objednávky. 
7) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov. 

 

13. Cena a platobné podmienky 
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov.  
b) Navrhovaná cena musí obsahovať rozpis DPH, pokiaľ je uchádzač platiteľom DPH. 

c) Uchádzač predloží kalkuláciu ceny podľa prílohy k tejto výzve.  
d) Jednotkové ceny elektrických spotrebičov musia byť stanovené vrátane všetkých nákladov uchádzača 

(najmä dodávka, doprava, vykládka vrátane možných zliav) 

e) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je 
platiteľom DPH. 

        
14. Spracovanie ponuky 

1) Celá ponuka, ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku. 

2) Ponuka doručená na adresu uvedenú v bode 15 tejto výzvy zostáva ako súčasť dokumentácie verejného 
obstarávania a uchádzačovi sa nevracia. 

3) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
4) Uchádzač predloží ponuku na adresu verejného obstarávateľa a to v lehote na predkladanie ponúk. 

 

15. Lehota, miesto a podmienky predkladania ponúk 
Uchádzač predloží cenovú ponuku v termíne do 11.12.2014 do 12:00 hod. Adresa na ktorú majú byť 

ponuky doručené: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  Humenné. 
Uchádzač môže ponuku doručiť poštou, resp. osobne. 

       Podmienky predkladania ponúk: 
 uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, pričom obal musí byť uzatvorený (zalepený), 

 obal musí obsahovať nasledovné údaje: a) adresu verejného obstarávateľa, 

                                                         b) adresu uchádzača, 

                                                         c) označenie „Súťaž-Neotvárať!“ 
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16. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk: 11.12.2014 o 12:30 hod. Na otváraní ponúk sa môžu 

zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, ktorý nesplní 

niektorú z podmienok tejto výzvy, bude z VO vylúčený. 
 

17. Kritérium na hodnotenie ponúk 
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk stanovuje jediné kritérium, ktoré bude z pohľadu VO 

vyhodnotené ako najvýhodnejšie, a to najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky (vrátane prípadnej 
DPH).  

 

18. Zadanie zákazky a dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
a) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zadá zákazku víťaznému uchádzačovi v časovom horizonte 

podľa vzájomnej dohody. 
b) Pokiaľ verejný obstarávateľ nepodá písomné stanovisko uchádzačom do 5 pracovných dní odo dňa 

vyhodnotenia ponúk, znamená to, že ich ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná. 

c) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak: 
 Nebude predložená ani jedna ponuka 

 Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené vo výzve 

 Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové 

ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 
 

 
 

    

                                                                                          Ing. Jana Kulanová 
                                                                                               riaditeľka 

 
 

  


