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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

 
Predmet zákazky 
 

Vybavenie Materského centra  

Postup obstarávania Zákazka z nízkou hodnotou – prieskum 
trhu 
 

Názov projektu Nový systém podpory ženám s rodinnými 
povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou 
zriadenia „Femkubátora“ 
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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATE ĽA/OBSTARÁVATE ĽA 

Názov:   Áno pre život n.o.  
Sídlo:    Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice  
IČO:    36 146 794 
Kontaktná osoba:  Mgr. Anna Verešová 
Telefón:   0903 534 894  
Elektronická pošta: apz@nextra.sk 
Internetová adresa: www.anoprezivot.sk 
 

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Dodanie tovaru v rámci implementácie projektu „Nový systém podpory ženám s rodinnými 
povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou zriadenia „Femkubátora“ – interiérové vybavenie 
Materského centra. 
Verejné obstarávanie je rozdelené na 2 skupiny:  
1.skupina:  Mikrovlnná rúra, 800 W; 19 l (1 ks); Televízor, uhl 81 cm, rozlíšenie: Full HD 

1920x1080 pix. (1 ks); DVD prehrávač- podporované BD/DVD/CD/USB (1 ks); 
Hifi s portom USB, 2x5W (1 ks); Rýchlovarná kanvica -2400W; 1,25 l (1 ks). 

2. skupina: Ohrádka detská polohovacia (1 ks); Koberec 25 m2 (1 ks); Stolík detský 50x50 (2 
ks); Detské stoličky (8 ks); Trojpohovka 200x100 (1 ks); Kreslá (2 ks); 
Konferenčný stolík (1 ks); Pracovný stôl s výsuvnou doskou 85x75x80 (1 ks); 
Kancelárska stolička (1 ks); Zostava nábytku - celková dĺžka zostavy  je 3,6m 
(skriňa 170 x 60x 40; skriňa – ½ otvorená s policami a 1/2 uzatvorená 170x60x40; 
6 malých skriniek 100x 40x 40, z toho 3 otvorené policové, 3 šuflíkové); Drevené 
lavičky nízke na prezúvanie (2 ks); Prebaľovací pult (1 ks);Vybavenie kuchyne - 
18 ks sklené poháre, 3 ks sád príborov, 12 ks šálky s podšálkami, 18 ks šálok na 
čaj, 18 ks taniere dezertné. 

 
Lokalita poskytovania predmetu obstarávania:  
Mesto Rajecké Teplice  

Možnosť predloženia ponuky:  
Na celý predmet zákazky alebo samostatne na jednotlivé skupiny. 

Predpokladaná celková  hodnota zákazky:  
Predpokladaná celková hodnota zákazky je 2 325 EUR bez DPH.  
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3. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet 
zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 
 
 
4. PODMIENKY ÚČASTI 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 

• cenovú ponuku 
• kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky 

 
5. LEHOTA A PODMIENKY Y PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

Lehota na predkladanie ponúk je do 12. 09. 2012 do 10,00 hod. V prípade, ak uchádzač predloží 
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu 
obstarávateľa.  Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom.  
 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 

Áno pre život n.o.  
Farská 543/2 
013 13 Rajecké Teplice 

 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovným:  

• adresa obstarávateľa 
• adresa uchádzača 
• označenie „Neotvárať“ 
• označenie „Vybavenie MC“  

 
6. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Dátum:  12. 09. 2012 
Miesto:  Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice (sídlo organizácie) 
Čas:   14,00 hod. 
 
V Rajeckých Tepliciach, 24. 8. 2012 
 
Mgr. Anna Verešová, štat. zást.  


