
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník 
 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
( v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

 

„ Železiarsky tovar a Sanita“  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  Senior dom Svida 

IČO :                             00696323        

DIČ :                    2020785294 

Sídlo organizácie :                                          SNP 4, 089 01 Svidník 

Kontaktná osoba :                                          PhDr. Adrián Labun – riaditeľ 

Telefón :                                                          054/7882141, 054/7882140 

Elektronická pošta :                                       riaditel@svida.sk 

  
2. Predmet obstarávania : Železiarsky tovar a Sanita pre Senior dom Svida Svidník 

                                              

3. Opis predmetu zákazky : Železiarsky tovar a Sanita: viď príloha č. 1 

 

4. Miesto plnenia zákazky : Senior dom Svida vo Svidníku 

          

5. Predkladanie ponuky : Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet obstarávania na 

adresu Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník, alebo osobne na sekretariát verejného obstarávateľa. 

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Lehota na predloženie cenovej ponuky : 23.2.2018 do 

12,00h.  
Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty nebude verejný obstarávateľ akceptovať. 

 

6. Vyhodnotenie ponúk : Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa 23.2.2018. 

Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie uchádzačov, pričom kritériom je 

najnižšia cena.  

 

7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk : Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, 

ktorého ponuka bola vyhodnocovaná výsledok vyhodnotenia poštou alebo emailom. 

 

8. Uzavretie zmluvy : Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak 

úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 

umiestni ako ďalší v poradí. 

 

 

Vo Svidníku dňa 19.2.2018 

 

Vypracovala : Mgr. Monika Kosťová 

 

 

Schválil :                                                                                          PhDr. Adrián Labun 

                                                                         riaditeľ Senior dom Svida         
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Príloha č. 1 

 

 Vodovodná batéria 15 

 Vodovodná batéria10 

 Sprchovacia batéria 10 

 Sprchovací komplet 

 Umývadlo 

 Sifón na umývadlo 

 Zámok na dvere 

 Vložka FAB 

 Kotúč rezný 125 

 Kotúč brusný 125 

 WC kombi 

 WC kombi sedatko 

 Pancierové hadice 60 cm 1/2“ – 3/8“ 

 Pancierové hadice 60 cm 1/2“ -  1/2“ 

 Rohové ventile 1/2  

 Silon 2,4 mm do krovinorezu   


