
Domov  sociálnych  služieb   v  Brezovičke 
Brezovička č. 62,  082 74  Brezovica 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
(v zmysle § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: Domov sociálnych služieb v Brezovičke 
IČO: 00619493 
DIČ: 2020732483 
Sídlo organizácie: Brezovička č. 62, 082 74 Brezovica 
Kontaktná osoba: Katarína Petríková  
Telefón: 051/4591295 
Fax: 051/4591295 
Elektronická pošta: dssbrezovicka.centrum.sk 
Internetová adresa: www.dssbrezovicka.sk 
 

 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je  dodávka a montáž technického zariadenia – stropný zdvíhací systém  do 
dvoch miestností  a to miestnosť č. 26 (spálňa) a miestnosť  kúpeľňa PSS s prechodom cez chodbu. 
Stropný zdvíhací systém   má umožniť  vykonávať činnosti a aktivity denného života imobilných 
PSS a PSS s obmedzenou schopnosťou pohybu,  a to premiestniť  bezpečne  a bez námahy PSS 
z lôžka do vane, do sprchovacieho kúta,  na toaletu  a na invalidný vozík.  
 
 
4. Spolo čný slovník obstarávania (CPV): 33192600-8 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  7 407,50  €   
 
6. Miesto plnenia predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb v Brezovičke 
 
7. Termín plnenia predmetu zákazky:  do 31.10.2013  
 
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:   1.  ekonomický najvýhodnejšia ponuka   

                                                                            2.  technické parametre – kvalita 

                                                                            3.  podmienky záručného servisu   
 
9. Použitie elektronickej aukcie: Nie 
 
10. Podmienky ú časti uchádza čov : 
    Predloženie dokladov:  -  kópia dokladu o oprávnení podnikať alebo doklad 
                                              -  výpis o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 
                                                 zákona č.25/2006 Z.z. 

 

2. Predmet zákazky:    nákup technického zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu“    STROPNÝ ZDVÍHACÍ SYSTÉM.    



 
11. Predkladanie ponuky: Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet 
zákazky na adresu  Domov sociálnych služieb v Brezovičke,  Brezovička č.62, 082 74 Brezovica 
alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Uchádzač môže predložiť iba jednu 
ponuku. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 20.08.2013 do 12:00. 
 
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo 
miesta podnikania.   Označenie ponuky uchádzača : „ cenová ponuka SZS– neotvárať “ 
 
Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty nebude verejný obstarávateľ akceptovať. 
 
12. Cena  v ponuke: 
12.1. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
12.2. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách. 
12.3. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH, - sadzba a výška DPH,  - navrhovaná cena vrátane DPH. 
12.4 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 
12.5 Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa a musí byť podpísaná osobou 

oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho mene. 
 
13. Ostatné : 
Verejný obstarávateľ si k realizácií predmetnej zákazky vyhradzuje: 
  - obhliadka priestorov je stanovená do  16.08.2013 v čase od 8:00 hod do 12:00 hod po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore. 
 
Verejný obstarávateľ   si vyhradzuje právo :  

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade nepridelenia alebo nedostatku 
finančných prostriedkov, 

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je  

       výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude  

       použitý postup zrušený,  

3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám  
       verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša  
       uchádzač. 

 
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. 
Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. 
 
 
 

 


