
Detský domov 
Dlhá 179, 949 01 Nitra 

 

 Nitre,  9.9.2014 
 

 

Prieskum trhu na verejné obstaranie  zákazky   – výzva na predloženie 

cenovej ponuky  
Vykonanie servisnej prehliadky a kontroly plyn. zar. a plyn. spotrebičov 

Odborná prehliadka a odborná skúška plyn. zar. a plyn. spotrebičov 

 

Detský domov v Nitre ako verejný obstarávateľ v  zmysle §6 ods. 1 písm. d) zákona   

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej „zákona“) zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky 

podľa § 9 ods. 9 zákona  

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Detský domov  

Adresa:  Dlhá 179,  949 01 Nitra 

Zastúpený:        Ing. Viera Podhorová, riaditeľka 
IČO:  35628391 

Kontaktná osoba:  Ing. Viera Bafrncová  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0042 2491 

Telefón:  037/6531605 Elektronická pošta:  ded.nitra@mail.t-com.sk 

2. Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby 

3. Názov zákazky:  „Vykonanie servisu plynových zariadení a vykonanie odbornej 

prehliadky kotolne a  plynových zariadení“    

4. Opis predmetu zákazky:  
- Vykonanie servisnej prehliadky, kontroly a vyčistenie plynových zariadení a plynových 

spotrebičov (kotolňa na ohrev TÚV, kotolňa na vykurovanie, kuchyňa) podľa prílohy 

- Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení a plynových 

spotrebičov v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.  a STN 38 6405 (kotolňa na ohrev TÚV, kotolňa 

na vykurovanie, kuchyňa) podľa prílohy 

- Vykonanie odbornej prehliadky NL kotolne v zmysle vyhl. č. 25/1984 Zb. (kotolňa na 

vykurovanie) podľa prílohy 

71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického 

poradenstva 

Kategória č. (pri službách):  1 a 27 

5.  Miesto dodania predmetu zákazky: Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra 

6.  Termín dodania zákazky: do 26.9.2014 

7.  Zmluvný vzťah: objednávka a následná fakturácia  

8.  Predpokladaná hodnota zákazky:  3 780,- EUR bez DPH, 3 150,- EUR s DPH 

9. Cena a spôsob určenia ceny: 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- cenovú ponuku v štruktúre podľa prílohy 

11. Ponuku predložte v lehote do 16.9.2014  
Spôsob predloženia ponuky:  e-mailom na adresu ded.nitra@mail.t-com.sk alebo osobne 

12. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena  

bez DPH za celý predmet obstarávania.  

             Ing. Viera Podhorová, riaditeľka   
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