
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie  

Zastúpený: MUDr. Henrich Grác ,  riaditeľ 

IČO:  00607274       

Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951  35 Veľké Zálužie 

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: Ing. Michaela Jelšic - vedúci referent 

verejného obstarávania   

Tel: +421 376548 820, e-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk 

Kontaktná osoba ohľadom odbornej špecifikácie: Ing. Miroslav Kyšták – vedúci 

prevádzkového oddelenia  

Tel: +421 376548 819, e-mail: miroslav.kystak@pnvz.sk  

 

2. Predmet zákazky: „Profesionálna práčka“ 

 

3. Kód CPV: 

  

39713200-5 Práčky a sušičky bielizne 

            60000000-8   Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

 

4. Opis predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je nákup priemyselnej práčky  podľa Prílohy č.2. 

Súčasťou ceny je doprava, profesionálna montáž a zaučenie obsluhovať 2 osôb 

personálu. 

Ocenenie navrhovať osobitne v uvedenom rozsahu a v ponukovej cene celkom bez DPH 

a s DPH podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby  hlavnej činnosti 

Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie.  

Predpokladaná dodávka tovaru je požadovaná podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, ktorej návrh bude 

predložený víťaznému uchádzačovi. 

Predmet obstarávania má byť dodávaný v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym 

predpisom Slovenskej republiky a príslušným STN.  

Predmetom fakturácie bude len skutočne poskytnutý tovar a služba podľa nevyhnutnej 

potreby verejného obstarávateľa. 

 

5. Miesto a termín poskytnutia tovaru: 

- dodanie tovaru na miesto Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 334/48 Rínok, 

951 35 Veľké Zálužie,  

- čas dodania od podpisu zmluvy 1 mesiac. 
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6. Kompletnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: predpokladaná hodnota zákazky 

bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie 

úspešného  uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu 

je nástrojom na určenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). 

PHZ bude určená aritmetickým priemerom z predložených cenových ponúk bez DPH. 

Ak PHZ bude zodpovedať finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný 

obstarávateľ vyberie úspešného uchádzača na základe kritéria na hodnotenie ponúk – 

najnižšia cena.  

 

 

8. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov:  

a) CENOVÁ PONUKA pre zákazku „Profesionálna práčka“ v zmysle Prílohy č. 1. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

 

b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

 

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú 

v § 32 ods.1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený 

dodávať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných 

portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného 

relevantného registra. 

 

 

c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 3. 

d) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu Príloha č. 4. 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre 

ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.  

    

 

9. Spôsob predloženia ponuky:  

      Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu:  

      michaela.jelsic@pnvz.sk označené heslom: „Profesionálna práčka“.  

 

10.  Lehota na predloženie ponuky: 3.12.2021 

 Lehota na predloženie ponuky:  

 Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ          

nebude prihliadať. 
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11. Doklady preukazujúce  splnenie podmienok účasti:  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená 

v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený 

dodávať tovar predmetu zákazky. 

b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená 

v § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz 

účasti  vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní   overí na verejne dostupných portáloch 

obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného 

registra. 

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 3 a zároveň 

predloží Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č. 4) 

v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

 

12. Ďalšie informácie: 

a) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

b) Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný 

postup vo verejnom obstarávaní, t. j. verený obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ 

bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať tak, že vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 

vyhodnotenie ponúk.  

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, 

ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup aj vtedy, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

 

                 Prílohy:  

                        č. 1 - Cenová ponuka                                          

č. 2 - Opis predmetu zákazky 

č. 3 - Čestné vyhlásenie 

č. 4 - Čestné vyhlásenie  

 

Vo Veľkom Záluží, dňa  29.11.2021                                   v. r.  

                                                                             MUDr. Henrich Grác 

                                                                              riaditeľ nemocnice 



 

 

  Príloha č. 1 

CENOVÁ PONUKA   

      pre zákazku „Profesionálna práčka“ 

 

Identifikácia subjektu: 

 

 

 

 

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH :     

 

 

.......................................................................  

 

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH:  

                    

 

....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 2 

 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Profesionálna práčka  

 

 

Technická špecifikácia:  

 

- Kapacita 13-15 kg 

- Rozmery max šírka 800 mm -10 mm 

- Spredu plnená  

- Veľké dvierka na nákladku a vykládku bielizne  

- Vstup na vodu min.2 (teplá, studená) 

- Vstup pre dávkovanie tekutých práškov, chémie 

- Užívateľsky plne programovateľná 

- Násypky zhora (pri šuflíkovývh práčka koroduje) 

- Krátke pranie 30 C°-90°C 

- Displej nie dotykový (pri poruche nákladná oprava) 

- Otáčky vyššie min. 1100 a voliteľné programom 

- Odpružená  

- Napúšťací a vypúšťací ventil (vypúšťací ventil samospád) 

- Ohrev elektrický  

- Záručná doba 

- Životnosť prístroja min.25 tis. prevádzkových hodín 

- Cena servisnej hodiny: 

- Cena cestovného z km: 

- Dostupnosť servisu do okruhu 100 km 

 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Miroslav Kyšták       v.r.                                           Veľké Zálužie 29.10.2021 

                             ved. PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č. 3 

 

Čestné vyhlásenie 

v zmysle  § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Predmet zákazky:   

„Profesionálna práčka“ 

 

Uchádzač ......................................................................(Obchodné meno a sídlo),  

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že  ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti 

v zmysle § 32 ods., 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 

 

V ..............................., dňa ...........................  

 

 

                                                                                                        ..........................................  

                                                                                                     podpis a pečiatka uchádzača  

(v súlade so zápisom v obchodnom  registri, resp. v živnostenskom registri) 

 

 



 

 

Príloha č. 4 

          

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 

o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

Predmet zákazky: „Profesionálna práčka“  

 

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo), zastúpený ............................................ 

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť 

k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži, 

• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

  

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

........................................................... 

                                                                    pečiatka a podpis 

                                                                štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                               (v súlade so zápisom v obchodnom registri, 

resp. v živnostenskom registri) 


