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Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa: MM MEDICAL s.r.o. 

Sídlo: Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice 

IČO: 46 833 315  

DIČ: 2023787469 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): JUDr. Ing. Michal Juhás-prokurista 

tel. č. kontaktnej osoby: +421903643371 

e-mail kontaktnej osoby: juhas@cmv.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Silvia Ébrey Krakovská 

tel. č. kontaktnej osoby: +421907971499 

e-mail kontaktnej osoby: vommmedical@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.mmmedical.eu 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c)  zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  „Nábytok“  

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Mojmírova 12, 040 01 Košice 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky):  

▪ Zmluvný vzťah: Objednávka 

▪ Dodanie: do 30.10.2021 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie 4 ks  výškovo nastaviteľných stolov  na elektrický pohon a 4 ks 

výškovo nastaviteľných stoličiek. Podrobná špecifikácia celej zákazky k jednotlivým položkám  

je uvedená v prílohe č.1  Cenová ponuka uchádzača.  

 

V prípade, že v obsahu dokumentácie a príloh sa nachádza odvolávka, resp. odkaz na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu 

alebo výroby, je možné v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz 

zameniť za „ekvivalent“.  V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s 

ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných  
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technických parametrov výrobkov resp. materiálov a navrhnutého riešenia 

oproti požadovanej predkladanej dokumentácii. 

8. Spoločný slovník obstarávania: : 39100000-3 Nábytok  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude 

určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača 

bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Platba za dodanie predmetu zákazky bude uhradená na základe vystavenej faktúry v lehote 

splatnosti 14 dní , bezhotovostným prevodom. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové 

platby. Zákazka je financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.  

 

11. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti : 

a) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e), f)  ZVO: 
- Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra  (doklad o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu 

predmetu zákazky  ( overuje verejný obstarávateľ )  

b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom  obstarávaní  

- Register  osôb so zákazom účasti ( overuje verejný obstarávateľ ) 

prostredníctvom  www.uvo.gov.sk  

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

 

▪ Najnižšia celková cena zákazky 

 
Pre účely vyhodnotenia  cenových ponúk sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u 

neplatiteľov DPH cena celkom). Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet 

zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných 

uchádzačov sa stanoví podľa výšky ponukových cien. Víťaznému uchádzačovi bude oznámený 

výsledok vyhodnotenia ponúk a vystavená objednávka. 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  29.9.2021 do: 16,00 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

1. poštou alebo osobne alebo emailom    
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 13, v slovenskom 

jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku doručí osobne, v 

uzavretej obálke  s označením: 

a. Poštové doručenie: 

• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo) 
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• „NEOTVÁRAŤ“ 

• Heslo: „Nábytok “ 

Na adresu verejného obstarávateľa : 
Názov verejného obstarávateľa : MM MEDICAL s.r.o., Korešpondenčná adresa: 

Mojmírová 12, 040 01 Košice  

Osobne: 

Na adresu verejného obstarávateľa : MM MEDICAL s.r.o., Korešpondenčná 

adresa:  Mojmírová 12, 040 01 Košice  

b.   E-mail: vommmedical@gmail.com 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  

Verejný obstarávateľ nepovoľuje variantné riešenia.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom (českom) jazyku, v uzatvorenej obálke, alebo e-

mailom.  

- Požadujeme, aby uchádzač  v lehote podľa bodu 13.) tejto výzvy zaslal 

vyplnené, podpísané a opečiatkované nasledovné doklady a údaje (v prípade 

ponuky zasielanej elektronicky e-mailom uchádzača predkladá scany týchto 

dokumentov, s tým, že na prípadné vyžiadanie uchádzač zašle originál 

dokumentu):  

 
1) Príloha č.1 – Cenová ponuka uchádzača (vyplní uchádzač) 

2) Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie (vyplní uchádzač) 

 

Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak 

doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač 

nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet 

zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky,  nebudú brané do úvahy a nebudú 

vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po lehote na 

predkladanie ponúk.  

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 

uvedenými v tejto výzve. Uchádzač  nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 

akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 

súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
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umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 

účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená Objednávka.  

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

V rámci  projektu „ Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia pri dermatologických 

zákrokoch, kód projektu 313012R720,  Hlavná aktivita projektu – Priemyselný výskum, názov 

výdavku: Nábytok, skupina výdavkov: 112 Zásoby, financovaného z operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaného fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja.  

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 21.9.2021  

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení nie je možné podať námietky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde 

k uzavretiu zmluvy (objednávky) s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti 

ponúk s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.  

21. Zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.  

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1 – Cenová ponuka  uchádzača  

Príloha č.2 -  Čestné vyhlásenie  

 

V Košiciach, dňa 17.9.2021  

Vypracoval: Ing. Silvia Ébrey Krakovská 
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