
PHZaZMR-vyzva  Strana 1 z 5 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – prieskum trhu 

Prieskum trhu uskutočňovaný pre účely určenia predpokladanej  hodnoty zákazky podľa § 6 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“). 

Ak bude týmto prieskumom trhu určená predpokladaná hodnota zákazky v hodnotách 

uvedených v bode A.-V.1.2), budú doručené cenové ponuky záväzné a verejný obstarávateľ môže 

pokračovať ich vyhodnotením a výberom úspešného uchádzača postupom podľa príslušných 

bodov. 

A. Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV A ADRESY 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 1644/38, 085 01 Bardejov 

Zastúpený:  Mgr. Oľga Hviščová, riaditeľka 

IČO; DIČ:   50595318, 2120399369 

Webové sídlo:  http://www.zssegidius.sk 

Kontaktné údaje: 

Osoba:   Ing. Jozef Židišin 

Tel., e-mail: +421911434521, ekonom@zssegidius.sk 

Adresa:  Ťačevská 1644/38, 085 01 Bardejov 

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

§ 7 ods. 1 písm. c) ZVO 

I.3) KOMUNIKÁCIA 

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku. 

Alternatíva E-MAIL 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 

písomne, elektronickou formou, prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného v bode I.1) 

tejto výzvy. 

Alternatíva LISTINNE 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 

písomne, v listinnej podobe, na kontaktnú adresu uvedenú v bode I.1) tejto výzvy. 

 

II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1) NÁZOV 

Nákup bezdrôtový signalizačný systém sestra – pacient 

Hlavný kód CPV 

34990000-3 Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia  

Druh zákazky 

Tovar 

II.2) OPIS 

Predmetom zákazky je obstaranie bezdrôtového signalizačného systému sestra - pacient.  

Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. 

II.3) MIESTO VYKONANIA 

Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 1644/38, 085 01 Bardejov 

II.4) DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY 

31.08.2022 

http://www.zssegidius.sk/
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II.5) CENA S SPÔSOB JEJ URČENIA 

- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

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

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- Pre výpočet predpokladanej Celkovej ceny v EUR za predmet zákazky definovaný v bode 

II.2) výzvy (ďalej len „cena“) uchádzač vyplní v Prílohe č. 3 tejto výzvy nasledovné údaje: 

- Cena za MJ v EUR bez DPH, 

- sadzba DPH v % 

- Ak uchádzač nie je platcom DPH (ak nemá uchádzač pridelené identifikačné číslo 

pre daň (v tuzemsku alebo v zahraničí)), uvedie sadzbu DPH v % 0 (nula).  

- Ak  uchádzač je platcom DPH (ak má uchádzač pridelené identifikačné číslo pre 

daň (v tuzemsku alebo v zahraničí)), uvedie  sadzbu DPH v % aktuálne platnú pre 

Slovenskú republiku. 

V prípade ak má uchádzač pridelené zahraničné identifikačné číslo pre daň z pridanej 

hodnoty (t. j. nemá „slovenské“ IČ DPH) a zároveň je zahraničnou osobou, je osobou 

povinnou platiť daň verejný obstarávateľ a pri fakturácii je dodávateľ povinný uviesť 

informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. 

II.6) NAVRHOVANÚ CENU PREDMETU ZÁKAZKY JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ NA 

ZÁKLADE POŽADOVANÉHO ROZSAHU A MUSÍ ZAHŔŇAŤ VŠETKY NÁKLADY 

SPOJENÉ S OBSTARÁVANÝM PREDMETOM ZÁKAZKY V POŽADOVANEJ 

KVALITE, MNOŽSTVE A ŠPECIFIKÁCII ZA PLNENIA STANOVENÝCH PODMIENOK 

A POŽIADAVIEK PODĽA TEJTO VÝZVYZDROJ FINANCOVANIA 

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: 

Áno/Nie 

Identifikácia projektu: ... 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov. 

II.7) OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY  

- Splatnosť faktúr je do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. 

III. PODMIENKY ÚČASTI 
Hospodársky subjekt, ktorý predloží cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu, musí byť 

oprávnený dodávať tovar (podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO). 

IV. POSTUP 

IV.1) PREDKLADANIE PONÚK: 

- Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2022 17:00 

- Ponuka musí byť predložená v súlade s požiadavkami v tejto výzve, pričom každý uchádzač 

môže predložiť iba jednu ponuku.  

IV.1.1) Spôsob a forma predkladania ponuky: 

Alternatíva E-MAIL 

- Ponuku predkladá uchádzač v elektronickej forme prostredníctvom kontaktného e-mailu.  

V predmete e-mailu uviesť „Neotvárať – Nákup bezdrôtový signalizačný systém sestra – 

pacient“ 

Alternatíva LISTINNE 

Ponuku predkladá uchádzač písomne v listinnej forme v uzatvorenej obálke, na obálke uviesť 

názov a adresu adresáta (verejného obstarávateľa), názov a adresu odosielateľa (uchádzača), a 

text „Neotvárať – Nákup bezdrôtový signalizačný systém sestra – pacient“ 

- Adresa pre doručenie cenovej ponuky: kontaktné údaje uvedené v bode I.1) tejto výzvy 

- osobné doručenie je možné na podateľňu, v rámci pracovného času 08:00 – 15:00, v 

pracovných dňoch. 
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- Pre čas doručenia ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky na určenú doručovaciu 

adresu. 

IV.1.2) Požadovaná forma dokladov a dokumentov: 

Alternatíva E-MAIL 

- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v listinnej forme sa predkladajú 

prevedené (napr. skenovaním) z originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu alebo 

dokumentu do elektronickej formy vo formáte PDF,  

- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa predkladajú 

v pôvodnej elektronickej forme, 

- textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare, 

obrázkové výstupy vo formáte PDF. 

Alternatíva LISTINNE 

- originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu alebo dokumentu / kópia dokladu alebo 

dokumentu 

Alternatíva koniec 

- Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v tejto výzve, musia byť podpísané: 

- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo 

- zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude 

súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané 

uchádzačom podľa predchádzajúcej odrážky. 

IV.1.3) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

Ponuka musí platiť do: 30.11.2022 

IV.2) OBSAH PONUKY 

IV.2.1) Cenová ponuka predložená formou  

Alternatíva E-MAIL 

Alternatíva LISTINNE 

- vyplnenia Prílohy č. 1,2,3 tejto výzvy, podpísanej podľa požiadaviek uvedených v tejto 

výzve 

V. DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

V.1) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

V.1.1) Uchádzačom, ktorí predložia svoje cenové ponuky, nevzniká žiadny nárok na uzavretie zmluvy 

alebo objednávky, na úhradu nákladov, súvisiacich s prípravou a doručením cenovej ponuky. 

V.1.2) Ak sa na základe vyhodnotenia cenových ponúk, doručených na základe tejto výzvy, a určených 

na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky 

bude nižšia ako 10 000 EUR bez DPH (finančný limit uvedený v § 1 ods. 15 ZVO), budú 

doručené cenové ponuky záväzné a verejný obstarávateľ môže pokračovať výberom 

najvýhodnejšej ponuky v rámci zákazky malého rozsahu. V tomto prípade budú ďalej platiť 

ustanovenia písmena B. tejto výzvy, okrem bodu III. Podmienky účasti. 

V.2) PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Návrh Celkovej ceny v EUR za predmet zákazky  

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 
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B. Zadávanie zákazky malého rozsahu 

I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1) KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena v EUR za 

predmet zákazky definovaný v bode A.II.2) výzvy, vypočítaná podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy 

(ďalej len „cena“). 

Ak uchádzač nie je platcom DPH (ak nemá uchádzač pridelené identifikačné číslo pre daň (v 

tuzemsku alebo v zahraničí)), upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 

0 %.  

Vyhodnocovaná bude cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a 

to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

Poradie cenových ponúk a následne úspešnosť/neúspešnosť uchádzačov sa určí podľa výšky 

ceny uvedenej v návrhu v jednotlivých cenových ponukách. Verejný obstarávateľ zostaví 

vzostupné poradie cenových ponúk podľa výšky navrhovanej ceny. Prvý v poradí bude 

uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu. Ako druhý v poradí bude vyhodnotený ten uchádzač, 

ktorého cenová ponuka po vzájomnom porovnaní cien, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných 

uchádzačov sa stanoví obdobne podľa výšky ceny uvedenej v jednotlivých ponukách. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý bude vyhodnotený ako prvý v poradí. Uchádzač, 

ktorý bude vyhodnotený ako druhý v poradí, alebo na ktoromkoľvek ďalšom mieste v poradí, 

bude neúspešný. 

III. POSTUP 

III.1) POSTUP 

III.1.1) Vyhodnotenie cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy v rámci prieskumu trhu na 

stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa bodu B.II.1) Kritérium na vyhodnotenie 

ponúk. 

III.1.2) Vyzvanie uchádzača, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako prvá v poradí na doplnenie 

dokladov podľa bodu B.III.2) Obsah ponuky. 

III.1.3) Vyhodnotenie cenovej ponuky uchádzača, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako prvá 

v poradí z hľadiska splnenia podmienok účasti a z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 

zákazky. 

III.1.4) Identifikácia úspešného uchádzača  

III.2) OBSAH PONUKY 

Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky: Nákup 

bezdrôtový signalizačný systém sestra – pacient 

 

IV. DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

IV.1) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

- Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní ZMR podľa Smernice PSK o verejnom 

obstarávaní, pričom pre vyhodnocovanie predložených cenových ponúk a pre výber 

zmluvného partnera pre dodanie predmetu zákazky  bude uplatňovať základné princípy 

verejného obstarávania. 

- Uchádzačom, ktorí predložia svoje cenové ponuky, nevzniká žiadny nárok na uzavretie 

zmluvy, na úhradu nákladov, súvisiacich s prípravou a doručením cenovej ponuky. 

- Uchádzačovi, ktorý bol identifikovaný ako úspešný, verejný obstarávateľ oznámi, že uspel. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 

ponúk, s oznámením, že neuspeli a s uvedením dôvodu neúspešnosti. 
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- Výsledkom vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou bude vystavenie objednávky s 

úspešným uchádzačom. Objednávka nesmie byť v rozpore s predloženou ponukou ani s 

touto výzvou. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- nevyužiť predložené cenové ponuky na určenie úspešného uchádzača,  

- nezaradiť ponuku uchádzača do vyhodnotenia, ak nesplní požadované podmienky 

účasti, alebo ak nesplní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo 

iným spôsobom bude cenová ponuka neprijateľná. 

IV.2) DÁTUM ODOSLANIA TEJTO VÝZVY 

04.07.2022 


