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Výzva na predloženie ponuky  
 

Obec Kružlov, Kružlov 141, 086 41 Kružlov 
 

  
 

Názov,  
sídlo - adresa vybraného dodávateľa  

 
 Prešov, 04.02.2020 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Kružlov, Kružlov 141, 086 41 Kružlov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Materiálno - technické vybavenie  

Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kružlov“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Kružlov 
Sídlo:  Kružlov 141, 086 41 Kružlov 
Štatutárny zástupca:   Ing. Jozef Kmec, PhD., starosta obce 
IČO: 00322211 
DIČ: 2020508435 
Tel.: +421 54 47 95 137 
E-mail:  obeckruzlov@mail.t-com.sk 
Internetová stránka: www.kruzlov.sk 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  SK23 5600 0000 0036 0389 8001 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Volgogradská 9, 080 01 Prešov, kancelária Ing. Karol 
Fábry, e-mail: fabry@tenderteam.sk  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry, poverená osoba k realizácii VO 

4. Predmet obstarávania: Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti Kružlov. 

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická 
špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 
Výzvy. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 

Hlavný slovník:  33192000-2 Zdravotnícky nábytok 

39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie 

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom VO: kúpna zmluva 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Predmetom zákazky je komplexná dodávka materiálno-technického vybavenia interiéru centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v členení: 

Por. č. 1; spodná skrinka so vsadeným kruhovým nerezovým drezom; 2 ks; 

Por. č. 2; spodná skrinka s jednodielnym drezom; 7 ks; 

Por. č. 3; spodná skrinka dvojdverová; 9 ks; 

Por. č. 4; vrchná pracovná doska; 5 ks; 
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Por. č. 5; horná skrinka dvojdverová, presklená; 6 ks; 

Por. č. 6; horná skrinka dvojdverová, presklená; 11 ks; 

Por. č. 7; písací stôl, varianta A; 8 ks; 

Por. č. 8; písací stôl, varianta B; 4 ks; 

Por. č. 9; stolička; 11 ks; 

Por. č. 10; konferenčný stolík do čakárne; 7 ks; 

Por. č. 11; Sedačka do čakárne- 3 miestna; 36 ks; 

Por. č. 12; Schodky dvojstupňové; 3 ks; 

Por. č. 13; nástenný vešiak; 6 ks; 

Por. č. 14; uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky ; 6 ks; 

Por. č. 15; Prebaľovací pult so zásuvkou; 3 ks; 

Por. č. 16; Kartotečná skriňa 6 x po 4 zásuvky; 3 ks; 

Por. č. 17; Stolička pre pacienta, pevná; 6 ks; 

Por. č. 18; pojazdný nástrojový stolík; 4 ks; 

Por. č. 19; Vyšetrovací stôl; 1 ks; 

Por. č. 20; nádoba na odpad so šliapadlom; 5 ks; 

Por. č. 21; vyšetrovacia stolička pre lekára; 5 ks; 

Por. č. 22; vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom; 2 ks; 

Por. č. 23; vešiak stojanový do čakárne pacientov; 7 ks. 

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická 
špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 
Výzvy. 

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 

- doprava predmetu zákazky na miesto plnenia 

- montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a 
uvedenia do prevádzky, 

- protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, 

- zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa pre rutinnú prevádzku a údržbu,  

- odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky. 

Ekvivalent 

V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo 
tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude 
akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné 
charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ. 

Množstvo predmetu zákazky: množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky sú uvedené 
v Prílohe č. 1 výzvy. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  69 392 € bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Objekt zdravotného strediska, Kružlov 144, 
086 41 Kružlov 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 60 
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodacie podmienky predmetu 
zákazky na miesto plnenia podľa bodu 8 tejto výzvy sú uvedené v prílohe č. 2 výzvy – návrh 
zmluvy  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: neuplatňuje sa 

11. Financovanie predmetu zákazky: IROP  

12. Lehota na predloženie ponuky: 13.02.2020 o 9.00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  
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- poštou alebo osobne na adresu: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

- elektronicky na adresu: fabry@tenderteam.sk  

- ponuky označiť heslom „VO NEOTVÁRAŤ – KRUŽLOV – nábytok“ 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk: 

Celková zmluvná cena v EUR s DPH predmetu zákazky, ktorou sa rozumie celková zmluvná 
cena v EUR s DPH za predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, vypočítaná 
podľa Prílohy č. 1 Výzvy. 

Spôsob hodnotenia: 

Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky Celkovej zmluvnej ceny v EUR s DPH uvedenej 
v jednotlivých ponukách. 

Ako prvý v poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý predloží najnižšiu Celkovú zmluvnú cenu 
v EUR s DPH. Ako druhý v poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý predloží druhú najnižšiu 
Celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH. Ostatným uchádzačom bude priradené poradie obdobne, 
vzostupne podľa navrhovanej Celkovej zmluvnej ceny v EUR s DPH. 

Identifikácia úspešného uchádzača: 

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa umiestni ako prvý v poradí. Uchádzači, ktorí budú 
vyhodnotení na druhom a ďalších miestach budú neúspešní. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. návrh na plnenie kritérií, cena a 
technická špecifikácia, návrh zmluvy) musia byť podpísané štatutárom alebo osobou 
poverenou na zastupovanie (v tom prípade musí byť súčasťou ponuky aj splnomocnenie), 

- neumožňuje sa predkladať variantné riešenia, 

- ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky, 

- uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, 

- ponuka musí byť v slovenskom jazyku, príp.v českom jazyku.  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritéria / Cena a technická špecifikácia 
predmetu zákazky/zmluvy – uchádzač predloží prílohu č. 1 výzvy vypracovanú 
nasledovným postupom: 

 uchádzač vyplní všetky údaje - bunky orámované zelenou farbou  

 uchádzač vyplní identifikačné údaje minimálne v rozsahu tabuľky označenej 
„Identifikačné údaje uchádzača/predávajúceho“ 

 Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny predmetu zákazky uchádzač vyplní v Prílohe 
č. 1 súťažných podkladov nasledovné údaje: 

 Cena za MJ v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v % (Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. 
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak je uchádzač platcom DPH 
uvedie príslušnú sadzbu DPH). 

Z vyplnených údajov budú pre každú položku predmetu zákazky vypočítané 
hodnoty: 

 DPH v EUR za MJ (hodnota DPH v EUR vypočítaná podľa sadzby DPH z ceny 
za MJ v EUR bez DPH), 

 Cena za MJ v EUR s DPH (súčet ceny za MJ v EUR bez DPH a DPH v EUR), 

 Cena za množstvo MJ v EUR bez DPH (súčin ceny za MJ v EUR bez DPH 
a počtu MJ). 

 DPH v EUR za množstvo MJ (hodnota DPH v EUR vypočítaná podľa sadzby 
DPH z ceny za množstvo MJ v EUR bez DPH), 

 Cena za množstvo MJ v EUR s DPH (súčet ceny za množstvo MJ v EUR bez  
DPH a DPH v EUR za množstvo MJ). 

Z hodnôt bude následne vypočítaná: Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR 
predmetu zákazky (súčet všetkých súčinov Ceny za MJ v EUR s DPH a počtu 
merných jednotiek). 
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 uchádzač vyplní všetky údaje v stĺpci „Podrobný popis ponúkaného tovaru“ 
nasledovne: 

 slovnou odpoveďou, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak je 
požadovaná hodnota formulovaná textovou požiadavkou 

 konkrétnou hodnotou parametra, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak 
je hodnota požadovaná verejným obstarávateľom zadaná číslom, minimálnou 
hodnotou alebo intervalom hodnôt 

Z vyplnenej Prílohy č. 1 tejto výzvy musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný 
predmet zákazky spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne 
funkčné a technické vlastnosti a parametre. 

b) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar: 

 právnická osoba – neoverená kópia výpisu z obchodného registra  

 fyzická osoba – neoverená kópia výpisu zo živnostenského registra 

 uchádzač môže predložiť aj fotokópiu iného neovereného dokladu, ktorým 

preukáže oprávnenie dodávať tovar.  

c) Doklady preukazujúce podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej 
spôsobilosti: 

 Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky s 
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (sken) 

 Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

 obchodné meno a sídlo predávajúceho 

 obchodné meno a sídlo odberateľa, 

 lehota dodania, 

 množstvo dodaného tovaru alebo druh, prípadne sortiment dodaného tovaru, 

 celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie 
tovaru (ďalej len cena). Mena pre cenu: EUR. Cenu je potrebné uviesť v štruktúre: 
cena bez DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej 
minimálnej úrovne. 

 meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby 
odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname 

 Minimálne požiadavky: 
Minimálna úroveň požadovaného zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je predmet zákazky musí byť kumulatívne v súhrnnej 
hodnote rovnakej alebo vyššej ako predpokladaná hodnota zákazky. Za dodanie 
tovaru rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje dodávka nábytku. 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti technickej a odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že 
spĺňa podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti určené verejným 
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré 
čestným vyhlásením nahradil (verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný 
vzor čestného vyhlásenia  – Príloha č. 3 výzvy). Uchádzač, ktorý bude vyhodnotený 
ako prvý v poradí je povinný pred podpisom zmluvy predložiť všetky doklady, ktoré 
predbežne nahradil čestným vyhlásením. Uchádzač doručí doklady verejnému 
obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak uchádzač 
nedoručí doklady v stanovenej lehote, alebo ak predloženými dokladmi nepreukáže 
splnenie podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti, jeho ponuka nebude 
prijatá a verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti 
technickej a odbornej spôsobilosti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti 
technickej a odbornej spôsobilosti.  

d) Návrh kúpnej zmluvy - uchádzač predloží návrh kúpnej zmluvy vypracovaný 
podľa Prílohy č. 2 výzvy nasledovným postupom:  

 Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek verejného 
obstarávateľa uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk.  

 Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky 
uvedené v návrhu zmluvy v Prílohe č. 2 Výzvy a nesmie obsahovať obmedzujúce 
alebo inak neprijateľné časti zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore 
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s požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy v Prílohe 
č. 2 Výzvy, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa 
bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo 
znevýhodňovali verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uprednostňuje 
predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre. (uchádzač k návrhu Zmluvy 
v ponuke nepredkladá prílohy Zmluvy; tieto prílohy Zmluvy predkladá až 
úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk). 

16. Otváranie ponúk: 13.02.2020 o 13:00 hod., miesto: Volgogradská 9, 080 01 Prešov, 
kancelária Ing. Karol Fábry 

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné  

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.05.2020  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, poverená osoba 
k realizácii verejného obstarávania, tel.: +421 517713873, e-mail: fabry@tenderteam.sk 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. 
- V prípade, ak z dokladov predložených v ponuke uchádzača nebude možné posúdiť 

splnenie podmienok a požiadaviek uvedených v tejto Výzve, resp. v prípade potreby 
vysvetľovania predložených ponúk, vysvetľovania predložených dokladov alebo akejkoľvek 
inej komunikácie, verejný obstarávateľ elektronicky požiada o vysvetlenie. 

- Predloženie ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa k uzatvoreniu 
zmluvy na predmetnú zákazku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny 
nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.  

- Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ 
zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu. 

- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, 
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. 

- Úspešný dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 

- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
a) nebude predložená žiadna ponuka,  
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, alebo ani jeden uchádzač 

nesplní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa 
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak sa 

v priebehu verejného obstarávania vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa 
- Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi 

podľa pokynov v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk 
- Verejný obstarávateľ nevyžaduje uviesť subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi už 

v predloženej ponuke. Úspešný uchádzač najneskôr k podpisu zmluvy uvedie do prílohy 
zmluvy všetkých známych subdodávateľov, podľa pokynov v oznámení o výsledku 
vyhodnotenia ponúk 

- Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení 
nasledovných podmienok: 
a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a 
b) kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP 

- Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk, ako aj s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. 

 

S úctou,  
...................................................................... 
Ing. Karol Fábry, poverená osoba k realizácii VO 

Prílohy:  
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria / Cena a technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy 
Príloha č.2 – Návrh kúpnej zmluvy 
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (vzor) 
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