
 

Námestie Jána Pavla II. 6073/7 

071 01 Michalovce 
telefón:  0905 502 661 

IČO:    31313680  
DIČ:                     2021510304 
Tel.:                      056/6420351 

bankové spojenie: VÚB  
účet:     1673495655/0200 

 

 

Výzva č.14/2017 
na predloženie cenovej ponuky k zákazke 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
(ďalej len „ZVO“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Občianske združenie Teresa Benedicta 

Sídlo:   Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce 

IČO:   31313680 

DIČ:   2021510304 

Štatutárny orgán:  PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

Kontaktná osoba:  Ing. Jana Durkaiová 

Telefón:   0901703922 

 
2.  Predmet zákazky: Unimobunka na sušenie a výdaj bielizne  

Predmetom zákazky je zhotovenie unimobunky podľa Prílohy č.1 – technická špecifikácia a Prílohy 
č. 2 -pôdorys 

 
 
3.  Miesto uskutočnenia práce: Charitný dom J. Machalu, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov 

             
    Termín uskutočnenia práce:  do 31.1.2018 
 
4.  Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 
 

5.  Platobné podmienky: 

Platba plnenia sa bude realizovať v EUR bezhotovostným platobným stykom na základe riadne 
vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry. 

 
6.  Spracovanie a obsah ponuky: 

6.1. Cenová ponuka musí byť vypracovaná písomne v súlade s touto výzvou a podpísaná 
 uchádzačom. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy. 
6.2. Ponuka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje uchádzača  
b) cenovú ponuku za celý predmet obstarávania, vyjadrenú v eurách v nasledovnom zložení:  

- cena za m.j. bez DPH,  
- cena za celý predmet obstarávania bez DPH  
- cena za celý predmet obstarávania s DPH 

6.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške ceny bez     
       DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. 
 



7.  Lehota na predkladanie cenových ponúk 

7.1. Ponuka musí byť predložená najneskôr do 01.12.2017 do 14:00 osobne alebo poštou na adresu: 
       Občianske združenie Teresa Benedicta – ekonomický úsek, PhDr. Peter Novysedlák,         
       Tulipánová 1, 071 01, Michalovce 
       Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s heslom „NEOTVÁRAŤ -  Unimobunka“ 
7.2. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá. 
 
8.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

8.1. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky. 
8.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje v porovnaní s ostatnými 

ponukami najnižšiu cenu. 
 
9.  Ostatné informácie 

9.1. Verejný obstarávateľ otvára všetky doručené cenové ponuky v lehote na predkladanie ponúk dňa 
01.12.2017 o 15:00 hod.  

9.2. Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným 
uchádzačom mailom do 3 dní od otvorenia obálok s cenovými ponukami. 

 
 
Príloha č.1:  Technická špecifikácia  
Príloha č.2:  Pôdorys 
 

 
 
 

Michalovce, 23.11.2017 
 
 
 
 
PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 
          prezident OZTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  Technická špecifikácia  

 

Položka Rozmery – Typ – Popis  Cena bez/s DPH 

Rám hrúbka plechu 4 mm, RAL 7035 - 

svetlosivá 

 

Obvodová stena   

0,55 mm pozinkovaný plech T8 RAL 7035 

0,2  mm paropriepustná fólia Judatach 135 

100 mm izolácia ISOVER – minerálna vata  

0,2 mm parozábrana  

10  mm drevotrieska laminovaná biela  
 

 

Podlaha  

0,55 mm obvodový plech (pozinkovaný)  

0,2 mm parozábrana  

20  mm cementotriesková doska Cetris  

100 mm izolácia ISOVER – minerálna vata  

2,5 mm PVC – svetlo šedá  

 

Strop  
0,55 mm pozinkovaný plech T35  

0,2 mm paropriepustná fólia Judatach 135  

100 mm izolácia ISOVER – minerálna vata  

0,2 mm parozábrana  

10 mm drevotrieska laminovaná biela  
 

 

Elektro  

380 V  

bytový rozvádzač  

dvojzásuvky  

zásuvky  

neónové svietidlo  

vypínač  

konvektor 

 

(podľa prílohy č. 2) 

 

Okná a dvere  podľa prílohy č. 2  

Doprava   

 

                  


