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Váš list číslo/zo dňa 

 

Naše číslo 

                       /2013 

Vybavuje/linka 

Ing. Tomčišák /057/7767847 

Humenné 

04.12.2013 

VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  
Dodávka nábytku – skrine a komody 
 

 
     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 § 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: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Humenné 

     Číslo účtu:            8827338110/5600 

 
2. Názov predmetu zákazky 

Dodávka nábytku – skrine a komody 
 

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

prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb GARDEN Humenné /ďalej len DSS/.  
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4. Druh zákazky 

Podlimitná zákazka. 
 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom verejného obstarávania je výber najvhodnejšieho dodávateľa pre dodávku nábytku pre 
prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb GARDEN Humenné. Jedná sa o nábytok /skrine 

a komody/ do izieb prijímateľov sociálnej služby v ubytovacej časti domova.    
 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  Humenné – DSS 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet  

39150000-8 
 

Rôzny nábytok a vybavenie 
 

8. Rozdelenie na časti 

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

9. Množstvo a rozsah predmetu zákazky 
a) Skriňa policová so zásuvkou 190x48x60 – 8 ks 

b) Komoda 4-zásuvková 80x48x60 – 8 ks  
 

10. Lehota plnenia dodávky 

December 2013 
 

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

2) Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa 

 
12. 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) Cenová ponuka musí byť vypracovaná na základe špecifikácie od verejného obstarávateľa a na základe 
osobného zamerania v mieste dodania predmetu zákazky. 

d) Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, t.j. všetky náklady 
uchádzača potrebné k dodaniu predmetu zákazky na miesto určenia, vrátane všetkých nákladov s tým 

spojených /dodávka, montáž, presun hmôt, odvoz odpadu a pod./ 
        

13. Spracovanie ponuky 

1) V cenovej ponuke je nutná špecifikácia jednotlivých položiek (položkovitý rozpočet), resp. opis predmetu 
zákazky. 

2) Doklad o oprávnení poskytovať služby, na ktoré uchádzač predkladá ponuku. 
3) Celá ponuka, ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku 

písacím strojom, alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

4) Ponuka doručená na adresu uvedenú v bode 14 tejto výzvy zostáva ako súčasť dokumentácie verejného 
obstarávania a uchádzačovi sa nevracia. 

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

 
 

 

 
 

 



 3 

14. Lehota, miesto a podmienky predkladania ponúk 
Uchádzač predloží cenovú ponuku v termíne do 13.12.2013 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!“ 

15. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk: 13.12.2013 o 14:00 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. 

 

 
16. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk stanovuje jediné kritérium, ktoré bude z pohľadu VO 
vyhodnotené ako najvýhodnejšie, a to najnižšiu cenu s DPH.  

 

17. 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. 

  

 
V Humennom, 04.12.2013 

 
    

                                                                                          Ing. Jana Kulanová 

                                                                                                riaditeľka 


