
 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

 

Č. p. :  CPKE-ON-2022/1372-009 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov) 

  

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Košice      

Adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.sk/  

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Maligdová 

Telefón: 0961 954 061 

E-mail: miriam.maligdova@minv.sk  

  

II. OPIS 

Názov zákazky: 

OPRAVA A ÚDRŽBA PRAČIEK A PRAČIEK SO SUŠIČKOU zn. LAVAMAC 

Druh zákazky: služba  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

1. OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi 

2. OR HaZZ v Michalovciach  

3. OR HaZZ v Trebišove  

Termín splnenia zákazky:  

Do vyčerpania maximálneho finančného limitu 3000,00 € bez DPH.  

Opis predmetu zákazky:  

Predmetom obstarania je oprava a údržba pračiek zn. LAVAMAC AF105 a SPS100 v objektoch verejného 

obstarávateľa Okresných riaditeľstiev HaZZ v Spišskej Novej Vsi, v Michalovciach a v Trebišove.  

Z dôvodu, že sa vopred nevie, aká oprava bude požadovaná, ide  o zabezpečenie služieb, ktoré budú 

poskytované na základe špecifických a jedinečných požiadaviek. 

Obsah poskytovanej služby:  
- identifikácia porúch nefunkčných strojových zariadení  

- návrh postupu opravy a jeho odsúhlasenie žiadateľom  

- oprava strojového zariadenia 

- ak výrobca strojového zariadenia alebo platná legislatíva stanovuje po vykonaní opravy vykonať odbornú 

prehliadku a odbornú skúšku, obsahom poskytnutej služby bude odborná prehliadka a odborná skúška 

opraveného strojového zariadenia a jej zápis do dokumentácie k strojovému zariadeniu 

- odovzdanie opraveného strojového zariadenia zástupcovi verejného obstarávateľa 

Zahájenie poskytovania služby:  

Servisný zásah (opravu) zahájiť do 48 hodín od nahlásenia požiadavky na vykonanie opravy žiadateľom 

(požiadavky nahlásenej telefonicky alebo elektronicky na e – mailovú adresu poskytovateľa služby) minimálne 

v rozsahu identifikácie poruchy a návrhu postupu opravy a návrhu celkovej ceny za opravu, vrátane ceny 

náhradných dielov. Servisné zásahy sa budú vykonávať len v pracovných dňoch. Ak lehota nástupu pripadne 

na mimopracovnú dobu, servisný zásah bude realizovaný v najbližší pracovný deň.  
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Náhradné diely:  

Pri opravách použiť iba originálne, nové, nepoužité náhradné diely dodávané výrobcom príslušných strojových 

zariadení, ktoré nesmú byť repasované. Do ceny za jednu hodinu práce poskytnutia služby sa nezapočítavajú 

náhradné diely, nakoľko konkrétna potreba výmeny daného náhradného dielu bude verejnému obstarávateľovi 

známa až v čase vykonávania servisného zásahu. Návrh ceny za daný náhradný diel bude predložený 

poskytovateľom, pričom cena za daný náhradný diel nesmie byť vyššia ako je jeho priemerná cena na trhu v 

danom období. Kalkulácia náhradných dielov musí byť vopred schválená povereným zamestnancom 

objednávateľa. Pred začatím opravy zhotoviteľ predloží poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa na 

odsúhlasenie predbežnú kalkuláciu opravy, ktorá bude pozostávať z ceny náhradných dielov a ceny za jednu 

hodinu práce.  

Predpokladanú cenu opravy Poskytovateľ prekonzultuje pred uskutočnením opravy s Objednávateľom, aby 

sa reálne zhodnotila rentabilnosť opravy konkrétneho zariadenia. 

Zmena ceny počas trvania zákazky môže byť upravovaná iba v prípade celoštátnych legislatívnych úprav 

a v iných odôvodnených prípadoch preukázaných Poskytovateľom. Každá zmena ceny bude riešená po 

vzájomnej dohode zmluvných strán formou dodatku k tejto zákazke.  

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Poskytovateľa vynaložené v súvislosti 

s vykonávaním servisu a opravy. 
 

Cena je tvorená  všetkými nákladmi, ktoré sú spojené s plnením zákazky - priame i nepriame náklady na 

predmet zákazky. Cena počas trvania zákazky musí byť pevná a konečná, cena musí byť uvedená ako cena 

bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť 

v ponuke upozorní. 

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s bodom 13. Metodického usmernenia k aplikácii 

postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou a zákazky malého rozsahu č. OVO-2019/000010-001 zo dňa 

7.1.2019 a je 3000,00 € bez DPH za celý predmet zákazky.  

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia:  

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – emailom.  

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 24. 02. 2022     

Čas: 14.00 hod.    

 

Spôsob predkladania ponúk:   
Formou elektronickej komunikácie na email ( miriam.maligdova@minv.sk )  

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. 

 

V. PODMIENKY ÚČASTI 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača v tabuľke, 

ktorá tvorí prílohu č.1. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Najnižšia cena na celý predmet zákazky s DPH. 

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný 

obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY /OBJEDNÁVKY/ 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/y na opravu pračiek a pračiek so sušičkou zn. 

LAVAMAC.  

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky nevystaviť 

objednávku, resp. neuzavrieť zmluvu.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar /službu/ v celkovej predpokladanej sume. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.  

 

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie   

 

IX. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je 

v prílohe tejto výzvy - príloha č.2). 

K cenovej ponuke (príloha č.1) je potrebné priložiť neoverenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať - dodávať 

tovary resp. poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než 

živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra). 

Verejný obstarávateľ na webovom sídle ÚVO overí, či uchádzači, ktorí predložili cenovú ponuku nemajú 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu/uchádzača. 

 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie   

 

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

                                                                                                                     ...............v. r. ..................... 

                                                                                        Mgr. Ladislav Eperješi 

                   riaditeľ CPKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.1 k výzve č.: CPKE-ON-2022/1372-009 

      CENOVÁ PONUKA NA PREDMET ZÁKAZKY 

OPRAVA A ÚDRŽBA PRAČIEK A PRAČIEK SO SUŠIČKOU zn. LAVAMAC 
V OBJEKTOCH MV SR:  

OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi 

OR HaZZ v Michalovciach 

OR HaZZ v Trebišove 

 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Košice      

Adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.sk/  

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Maligdová 

Telefón: 0961 954 061 

E-mail: miriam.maligdova@minv.sk  

  

2. UCHÁDZAČ 

Obchodné meno: ............................................................................................................. 

Sídlo: ............................................................................................................................... 

IČO:  ................................................................................................................................ 

DIČ a IČ DPH: ................................................................................................................. 

Kontaktná osoba: ............................................................................................................. 

Telefón, fax, e – mail: ...................................................................................................... 

 

3. PREDMET ZÁKAZKY  

Položky predmetu 

zákazky 
SPOLU Cena bez DPH Sadzba DPH DPH 

 

Cena SPOLU  

s DPH 

Cena práce servisného 

technika   

1 normohodina  

1hod  

 

 

 

Cestovné na miesto 

opravy 

OR HaZZ Spišská Nová 

Ves   

OR HaZZ Michalovce 

OR HaZZ Trebišov 

1km  

 

 

 

Normohodina vrátane 

dopravy na miesto 

opravy celkom 

OR HaZZ Spišská Nová 

Ves   

1Nhod+ 

Cesta 

tam a 

späť 

 

 

 

 

Normohodina vrátane 

dopravy na miesto 

opravy celkom 

OR HaZZ Trebišov   

1Nhod+ 

Cesta 

tam a 

späť 

 

 

 

 

Normohodina vrátane 

dopravy na miesto 

opravy celkom 

OR HaZZ Michalovce 

1Nhod+ 

Cesta 

tam a 

späť 
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P.č. Názov zariadenia v objekte MV SR: OR HaZZ Spišská Nová Ves Množstvo 

1 Pračka so sušičkou LAVAMAC SPS 100 1 

 

P.č. Názov zariadenia v objekte MV SR: OR HaZZ Michalovce Množstvo 

1 Pračka LAVAMAC AF 105 1 

 

P.č. Názov zariadenia v objekte MV SR: OR HaZZ Trebišov Množstvo 

1 Pračka LAVAMAC AF 105 1 

 
Rozsah poskytnutej služby bude závislý od skutočných potrieb Objednávateľa.  

Do ceny za jednu hodinu práce poskytnutia služby sa nezapočítavajú náhradné diely, nakoľko konkrétna potreba výmeny 

daného náhradného dielu bude verejnému obstarávateľovi známa až v čase vykonávania servisného zásahu. Cena za 

náhradné diely použité pri servise a oprave zariadení bude vychádzať z platného cenníka uchádzača. Dodávateľ predbežné 

ocenenie odsúhlasí s kontaktnou osobou objednávateľa. Cenník náhradných dielov bude neoddeliteľnou súčasťou 

zákazky.  
Celková fakturovaná cena za opravu strojového zariadenia a ceny náhradných dielov a spotrebného materiálu použitého 

pri oprave, predstavuje násobok jednotkovej ceny služby a skutočnej doby opravy v hodinách zaokrúhlenej na desatinu 

hodiny.  

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, verejného obstarávateľa na túto skutočnosť upozorní. V takomto prípade 

uchádzač uvedie cenu celkom.        

 

 
 
 

 

…..................................................................... 
                                                                                                         titul, meno, priezvisko zástupcu uchádzača,  

jeho funkcia a podpis  

                                                                                                                                Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.2 k výzve č.: CPKE-ON-2022/1372-009 

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Predložením cenovej ponuky  

Uchádzač a adresa: ........................................................................................................... 

zastúpený: .........................................................................................................................  

na predmet zákazky: ......................................................................................................... 

 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  

udeľujem súhlas 

 

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich 

osobných údajov  

- v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,  

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,  

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a  

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v 

súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.  

 

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne 

písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného 

obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

 

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

 

             

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

                                                                                                              meno priezvisko a podpis  

                                                                                                                        štatutárneho zástupcu uchádzača 


