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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

k zákazke s nízkou hodnotou 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA  
Názov: Záujmové združenie žien MYMAMY  
IČO: 37787683 
Štatutár: Mgr. Apolónia Sejková 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Baranová  
Sídlo: Prešov, Prešovský kraj  
Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov 
Telefón: 051/7712233  
Elektronická pošta: poradkyne@mymamy.sk, iveta_baranova@email.cz   
Web: www.mymamy.sk  
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Zabezpečenie domácich elektrických spotrebičov do Bezpečného ženského domu MyMamy, vrátane  
ich dovozu na miesto určenia,  vyloženia a umiestnenia na dohodnutom mieste.  
CPV: 39711110-3 Chladničky s mrazničkou 
         39713200-5  Pračky a sušičky bielizne 
         39713430-6  Vysávače prachu 
         39711362-4  Mikrovlnné rúry 
         39715100-8 El. prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, ponorné ohrievače 
         39711000-9 Elektrické prístroje používané v domácnosti na potraviny 
         42215100-7 Stroje na krájanie potravín 
         39711361-7 Elektrické rúry  
         39710000-2 Elektrospotrebiče 
         39712210-1 Sušiče na vlasy  
 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Popis tovaru:  
Zabezpečenie nákupu  tovaru a jeho dodanie na miesto určené v bode 6 podľa špecifikácie určenej 
v Prílohe č. 1. Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je financovaný z NFM a štátneho rozpočtu SR.  
 
Ponuka musí obsahovať okrem celkovú cenu zákazky bez DPH,  aj celkovú cenu s DPH nakoľko 
obstarávateľ nie je platcom DPH. 
 
4. DOBA DODANIA TOVARU 
Jún, júl 2015 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín dodania tovaru o max. + 2 mesiace, z dôvodu 
ukončenia rekonštrukčných prác na objekte a jeho kolaudácii.   
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5. ROZSAH POSKYTOVANIA  
Jednorazovo, dodaním tovaru podľa bodu 3  a bodu 4. Výsledkom verejného obstarávania bude 
zmluva, ktorej návrh je súčasťou tejto výzvy, Príloha č. 2.  
 
6. MIESTO POSKYTOVANIA  
Bezpečný ženský dom, Jánošíkova 70, 080 01 Prešov. 
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY  
Uchádzač predloží ponuku na  celý predmet zákazky, zákazku nie je možné rozdeliť . 
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ  
Neumožňuje sa . 
 
9. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU  
Predmetom ponuky je predloženie ponuky podľa bodu 3:  
 

Hodnota zákazky bola určená na základe internetového prieskumu z katalógov 3-och vybratých 
dodávateľovu  poskytujúcich uvedený tovar. Následne bol z ponuky vypočítaný priemer každej jednej 
položky, t.j. každého požadovaného tovaru. Predpokladaná cena zároveň musela spĺňať podmienky 
schváleného rozpočtu v pol. 5.1.1 a 5.1.10, ktoré boli súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z NFM prostredníctvom ÚV SR, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov.  
 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 973,37 eur bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 768,04 eur s DPH 
20% DPH: 794,67 eur 
 
Lehota viazanosti ponúk do: 30.9.2015  
 

10. KRITÉRIA HODNOTENIA  
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia cena s prihliadnutím na parametre 
súvisiace s objemom, spotrebou a triedou kvality.   
 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva uvedený zákon. 
 
Uchádzač predloží cenovú kalkuláciu podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve.  Jednotkové ceny elektrických 
spotrebičov  v EUR  bez DPH a s DPH musia byť stanovené vrátane všetkých súvisiacich nákladov 
uchádzača ( najmä dodávka, doprava, vykládka, rozmiestnenie). 
 
Uchádzač je povinný v ponuke uviesť či je /nie je platcom DPH. 

Záručnú dobu na tovar požadujeme min. 24 mesiacov. 
 
 

mailto:poradkyne@mymamy.sk


Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/7712233,  e-mail: poradkyne@mymamy.sk, web: mymamy.sk 

                                                                   

Tento projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie 

spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky 

 
11. PODMIENKY FINANCOVANIA 
Obstarávateľ neposkytne dodávateľovi žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou 
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. 
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia spolu s dodacím listom a  odkontrolovaní  
správnosti. 
 

12. PODMIENKY ÚČASTI  
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné priložiť:  
- Cenovú ponuku  na formulári v Prílohe č. 1 podpísanú štatutárom, resp. osobou oprávnenou 
- Elektronický výpis z OR SR, resp. ŽR 
- Nepovinnou prílohou sú prospektový materiál a fotografie ponúkaného elektrického spotrebiča 
s tech. parametrami. 
 

13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK  

Ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou.  
 
Termín,  čas  a miesto doručenia:  
Najneskôr do 24.2.2015 do 16:00 hod. do sídla obstarávateľa: Záujmové združenie žien MYMAMY, 

Okružná 32, 080 01 Prešov. Tento termín je konečný .  

Obálku s ponukou a ostatnými podkladmi je potrebné predložiť , resp. doručiť v zalepenej obálke 

s označením: „Neotvárať –VO elektrické spotrebiče!“ 

14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK  
Dátum a čas: 25.02.2015 o 10:00 hod. , Miesto: Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 
Prešov. 
 
15. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač sám, 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči  verejnému obstarávateľovi. 
 

Ponuky doručené na adresu v bode 1 a predložené v lehote stanovenej na predkladanie ponúk podľa 
bodu 13 sa uchádzačom nevracajú, ale ostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného 
obstarávania. 
 
Každý uchádzať môže predložiť len jednu ponuku, buď samostatne alebo ako člen skupiny. 
 
V Prešove, 28.1.2015 
 
Schválila: Mgr. Apolónia Sejková , štatutárka  
 
Príloha č. 1 – formulár,   Príloha č. 2 – návrh zmluvy    
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