
  

Výzva na predloženie ponuky 

k zákazke 

„NÁKUP INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU“ 

 

 vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

1. Všeobecné informácie. 

Identifikácia objednávateľa: 

 

Názov organizácie:  GERION senior centrum, n.o. 

Sídlo organizácie:  Zámutov 670, 094 15 

IČO:    51476169 

Zastúpený:   Mgr. Sklinár Igor 

Telefón:    0918 469 341 

Kontaktné miesto:  Zámutov 670 

Kontaktná osoba:  Ing. Koščová Monika 

Telefón:    0919 028 582 

E-mail:    gerionsenior@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky:   

      Názov zákazky: „NÁKUP INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU“ 

 

Predmetom zákazky: je nákup interiérového vybavenia pre objekt Zariadenie pre seniorov 

v GERION senior centrum, n.o. Jedná sa o nákup nasledovného nábytku a vybavenia: 

- 3-kreslo Julliet, poťahová látka,  nohy – kov 

- 1-kreslo Julliet, poťahová látka, nohy –kov 

- Konferenčný stolík Delis, dub bolzano/čierny 

- Stolička CT 617 crm, nohy, bukový masív, čierny lak. 

    Pre vyplnenie slúži príloha č. 2. 

 

3. Druh zákazky: CPV 39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie, 39290000-1 Rôzne vybavenie 

a zariadenie interiérov 

            

4. Miesto uskutočňovania:   

       GERION senior centrum, n.o., Zámutov 670, 094 15 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky je: 3 187,50 eur bez DPH 



  

(PHZ je určená na základe záznamu z prieskumu trhu.) 

 

6. Podmienky účasti, obsah ponuky:  

Lehota na predloženie ponuky:  

do 31.10.2022 do 15:00 hod. 

 

pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi ( na ponuky 

doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať a budú vrátené odosielateľovi ).  

 

Písomné ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „NÁKUP INTERIÉROVÉHO 

NÁBYTKU“  s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou, kuriérom, alebo osobne 

na adresu GERION senior centrum, n.o. v bode 1 tejto výzvy.  

 

Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu:       

       gerionsenior@gmail.com do predmetu e-mailu je potrebné napísať „NÁKUP   

       INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU“ .  

 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho 

ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 

číslica 0.  

 

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov a musí byť cenou konečnou za celý 

predmet zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.  

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky pri splnení všetkých stanovených podmienok. 

8. Zdroj finančných prostriedkov: Zákazka bude  vo väčšej miere financovaná v rámci 

Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb v pôsobnosti MPSVaR SR. 

 

9. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

       Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 01. 11 2022 o 09.00 hod.. Uchádzači budú 

informovaní o výsledku vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom 

kúpnu zmluvu, ktorá je k nahliadnutiu súčasťou prílohy č. 5. 



  

 Objednávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr          

do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných  

uchádzačov o tom, že  v tejto zákazke neuspeli.  

10. Podmienky účasti:  

Na preukázanie splnenia podmienok účasti požaduje verejný obstarávateľ predložiť:  

Osobné postavenie podľa §32 ZoVO Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa 

osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Uchádzač preukáže splnenie 

podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO predložením fotokópie dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky podľa §32 ods. 2 písm.e) Zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom minimálnom rozsahu, obsahu a kvalite 

a za podmienok uvedených v tejto výzve.  

11. Ďalšie informácie 

 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31. 12. 2022. 

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

nároku voči objednávateľovi. 

Objednávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vylúči 

ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky. 

V Zámutove, dňa 30. 09. 2022 

 

 

                               

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

                                 Mgr. Sklinár Igor 

Štatutár GERION senior centrum, n.o.    

Prílohy: 

Príloha č. 1 –  Návrh uchádzača na plnenie kritérií, (identifikácia uchádzača) 

Príloha č. 2 - Položkovitý rozpočet 

Príloha č. 3 – Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Príloha č. 4 - Čestné prehlásenie 

Príloha č. 5 – Kúpna zmluva 

 



  

Príloha č. 1 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 

Názov zákazky: „NÁKUP INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU“ 

 
 

1. Identifikácia uchádzača : 

 

Obchodné meno : 

Zastúpený : 

obchodné sídlo : 

IČO: 

DlČ: 

lČ DPH : 

 

2. Cenová ponuka : 

 

Položka Cena bez DPH v € Sadzba DPH v € 
Cena vrátane DPH  

v € 

„NÁKUP 

INTERIÉROVÉHO 

NÁBYTKU“ 

   

 

 

Spoločnosť je platcom DPH
1
: 

Áno  -   Nie 

 

 

 

Miesto a dátum : 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača : 

 

 

Ponuku vypracoval : 

 

 

Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky: 

 

 

Podpis (pečiatka) osoby ktorá ponuku vypracovala : 
 

  

                                                           
1
 Nehodiace sa preškrtnite 



  

Príloha č. 2 

Položkovitý rozpočet 

 

P.Č. Položka ks 
Cena jednotková 

bez DPH 
Cena celková DPH 

1. 3-kreslo Julliet, poťahová látka,  nohy – 

kov 

1   

2. 1-kreslo Julliet, poťahová látka, nohy- 

kov 

2   

3. Konferenčný stolík Delis, dub bolzano / 

čierny 

1   

4. Stolička CT 617 crm, nohy, bukový 

masív, čierny lak 

25   

x SPOLU x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha č. 3 

Zákazka „NÁKUP INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU“   

Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Uchádzač: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami pre zadávania zákazky s názvom zákazky 

„NÁKUP INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU“  ktoré určil verejný obstarávateľ' vo výzve na predloženie 

ponuky. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ' spracovávať podľa zákona č, 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Ponuku vypracoval: 

 

Podpis osoby ktorá ponuku vypracovala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Príloha č 4 

Zákazka „NÁKUP INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU“ 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Uchádzač:........................................................................................................................................... 

Týmto Čestne vyhlasujem,  že v zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákonač,343/2015 Z.z, o verejnom 

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

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

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

 

Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha č 5 

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Predávajúci 

 

Obchodné meno:   

Sídlo:     

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:     

Zápis:     

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:    

Zastúpený:    

 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“) 

 

1.2. Kupujúci 

 

Obchodné meno:  GERION senior centrum, n.o. 

Sídlo:   Zámutov 670, 094 15  Zámutov  

IČO:     51 476 169   

DIČ:     2120855957  

Zastúpený:   Mgr. Sklinár Igor   

 

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva"): 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie nákup interiérového nábytku podľa prílohy č. 

4,  dodávka tovaru na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru na mieste dodania, a jeho 

montáž.  

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy 

definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a  

2.2.2. záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.  

2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku pri odovzdaní Predmetu kúpy 

kupujúcemu v mieste dodania. 

 



  
 

3. DODANIE PREDMETU KÚPY 

3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 2 mesiacov od doručenia jednostrannej písomnej 

objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.  

3.2. Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný a montovaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu  s dokladmi, ktoré sú 

potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím  listom (resp. preberacím protokolom) a faktúrou.  

4. CENA  

4.1. Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške  

Cena bez DPH                      EUR                     

DPH                      EUR                   

Cena s DPH                       EUR              

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe. 

4.2. Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3. Kúpna cena je splatná  60 dní od dátumu faktúry vystavenej pre celkovú dodávku. 

4.4. Cena za predmet kúpy uvedená v bode 4.1. tejto zmluvy obsahuje aj cenu za dopravu predmetu kúpy na miesto 

dodania. 

5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY 

5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy, montáž a sprevádzkovanie záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že 

Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať 

požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, 

ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

5.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. Záručná doba sa 

končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.  

5.3. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z 

celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) 

a včas.  

5.4. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti 

zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

6.2. Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase 

plnenia bude  spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny  subdodávateľa počas trvania 

zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným  uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, 

ktorý predchádza dňu,  v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu  

subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím 

osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a  čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ 

spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že 

neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; Oprávnenie dodávať tovar, 



  
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky 

alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. 

6.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne. 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom  po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho v zmysle  § 47a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  

6.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  

 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 

 

V                    , dňa                                             V Zámutove, dňa  

 

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

 


