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Výzva na predloženie ponúk 
 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2066 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 MyMamy, o.z., so sídlom Jánošíkova 70, 080 01 Prešov, ako verejný obstarávateľ podľa               

§ 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), Vás vyzýva na 
predloženie ponuky  v procese zadávania zákazky na výber dodávateľa  tovaru. 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : MyMamy, o.z. 

IČO:  37 787 683 
Adresa organizácie:  Jánošíkova 70, 080 01 Prešov 
Zastúpený :  Mgr. Apolónia Sejková – predsedníčka združenia 
Kontakt :  +421 517712233 
Email:   apolonia.sejkova@gmail.com; poradkyne@mymamy.sk 
 
Kontaktná osoba poverená verejným obstarávaním :  
Public tenders, s.r.o. 
IČO : 47 397 021 
Sídlo : Sibírska 2, 080 01 Prešov,  
zastúpená : Ing. Rastislav Tapšák – konateľ  
kontakt : 0911 976 973 
e-mail : rasto.tapsak@gmail.com 
 

1. Druh zákazky : zákazka na dodanie tovaru 

2.  Postup obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.,   

3. Názov zákazky : „Nákup interiérového vybavenia v BŽD MyMamy". 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  16.037,59 €  bez DPH 

5. Lehota dodania tovaru : do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. Návrh 
Kúpnej zmluvy je prílohou k tejto výzve. 

6. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie tovaru s atypickými rozmermi 
a tvarmi, ktoré musí dodávateľ vyrobiť na mieru respektíve upraviť podľa potrieb 
objednávateľa. Ide o interiérový nábytok ako súčasť vybavenia izieb určených na bývanie. 
Z dôvodu, že sa jedna o podkrovné priestory, je potrebné prispôsobiť nábytok zníženému 
stropu, aby sa šetrilo s úžitkovou plochou na bývanie jeho „skosením“. Na základe uvedeného 
sa vysoko odporúča obhliadka priestorov, kde môže záujemca spolu so zástupcom 
obstarávateľa už v tomto štádiu obstarávania vybrať požadovaný odtieň farby pre každú 
miestnosť. Špecifikácia nábytku s uvedením parametrov tvorí prílohu č.1 k návrhu zmluvných 
podmienok.  
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Upozorňujeme záujemcov, že na základe obhliadky získajú lepší prehľad o zákazke a tým aj 
lepšie určia cenu v rámci svojej ponuky. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač predložil vzorkovník farieb, ak tak 
nevykonal počas obhliadky miesta. Následne budú vybrané farebné odtiene individuálne pre 
každú miestnosť, ktorá sa bude zariaďovať interiérom. 

7. Obhliadku miesta plnenia zákazky verejný obstarávateľ odporúča. Výdavky spojené 
s obhliadkou miesta uskutočnenia dodávky idú na ťarchu záujemcu. Pre dohodnutie termínu 

obhliadky kontaktujte zástupcu verejného obstarávateľa na t.č.: 051/771 22 33: mobil 

štatutárky: 0915 915 887 .  

8. CPV : 39200000-4  Zariadenie interiéru; 45421000-4  Stolárske práce 

9. Miesto dodania : úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet obstarávania na adresu 
verejného obstarávateľa 

10. Hlavné podmienky financovania : Predmet zákazky bude financovaný z Nórskeho finančného 
mechanizmu (programové obdobie 2009-2014). Verejný obstarávateľ bude podpisovať 
zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania Riadiacim 
orgánom. V prípade ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným 
výsledkom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu. 

11. Vysvetľovanie podkladov : V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo 
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo 
záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na 
adrese podľa bodu 1 : MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 Prešov. Požiadavka o vysvetlenie 
musí byť doručená najneskôr 5 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

12. Podmienky účasti: Po identifikácii úspešného uchádzača je tento povinný predložiť doklad o 
oprávnení dodať predmet zákazky podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (napr. elektronický výpis z OR, ŽR SR). 

13. Spôsob určenia ceny : Ponuka musí obsahovať cenu tovaru bez DPH, DPH a cenu s DPH. Ak 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH, upozorní. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene 
EURO (€). 

14. Lehota na predloženie ponuky : Do 4.12.2015 – 13:00 hod.  Ponuky potvrdené podpisom 
štatutára, resp. zodpovednej osoby je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu 
verejného obstarávateľa: MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 Prešov. 

15. Predloženie ponuky : Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania vrátane 
všetkých príloh (ak sa vzťahuje) do samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená 
a označená „ Neotvárať – ponuka pre BŽD“. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk nebude akceptovaná – vráti sa uchádzačovi neotvorená. Úspešný 
uchádzač bude po preukázaní splnenia podmienok účasti vyzvaný na predloženie návrhu 
Kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou k tejto výzve.  

16. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 



Verejný obstarávateľ/Osoba podľa § 7 zák. č. 25/2006 Z.z. : MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 Prešov 

Predmet obstarávania: Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)  

Podlimitná zákazka : podľa §100 až 102 zák. č. 25/2006 Z. z., druh zákazky:  zhotovenie prác 

 

 
 

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritérium je najnižšia cena s DPH za predmet 
zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, 
ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.  

 

18. Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky 

a) Adresa na predloženie ponuky poštou: MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 Prešov. 

b) Adresa na predloženie ponuky osobným doručením: MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 
Prešov 

 
 
 

V Prešove,   dňa  23.11.2015  
 
 
 

................................ 
Mgr. Apolónia Sejková 

predsedníčka združenia 
v.z. Public tenders, s.r.o 
na základe objednávky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy :    Špecifikácia predmetu zmluvy (tovaru) 
                            Návrh kúpnej zmluvy  


