
 

                                      
Základná škola, Zimná 190, Dobšiná 

 
 

VÝZVA 
na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazy a pokyny na vypracovanie ponuky  

 

podľa § 92 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len Zákon o VO). V zmysle prechodného ustanovenia podľa §155 m ods. 13 

zákona o VO sa táto zákazka bude realizovať postupom podľa §9 ods. 9 

na dodanie služieb s názvom „Čistiace výrobky“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. 
 
Názov organizácie:     Základná škola, Zimná 190, Dobšiná  
Sídlo organizácie:      Zimná 190  
 049 25 Dobšiná  
Zastúpený: Mgr. Jaroslav Hutník 
IČO:               35543752 
DIČ:                        2021644328 
 
Kontaktná osoba:    Mgr. Jana Oravcová 

 email:  zsdobs@zszimnadobs.edu.sk 
 Mobil:  0905 761 455 
 
2. Názov predmetu zákazky: Čistiace výrobky 
 
3.  Slovník spoločného obstarávania (CPV):   
     39830000-9 čistiace výrobky 
 
4. Opis predmetu zákazky:     
 
Nákup čistiacich výrobkov. 
Zabezpečenie nákupu a dodania čistiacich výrobkov pre účely školy. 
 
5. Predpokladaná cena zákazky:  
Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre cena za kus s DPH. Cena za poskytnutie 
služieb musí obsahovať všetky náklady záujemcu.  
Predpokladaná cena : 5 000.00 EUR  
 
6.  Miesto dodania predmetu obstarávania:  
Základná škola 
Zimná 190 
049 25 Dobšiná 
 
7. Rozdelenie predmetu: nie 
 
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
 
9. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:  



 

                                      
Základná škola, Zimná 190, Dobšiná 

 
Od podpisu zmluvy 12 mesiacov. 
 
10. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: 
 
Uchádzač o účasť v tejto zákazke s nízkou hodnotou musí spĺňať tieto podmienky účasti:  

 lehota na predkladanie ponúk je do: 08.04.2014, 12:00 hod.  
 oslovený uchádzač/potenciálny záujemca môže cenovú ponuku doručiť: prostredníctvom 

pošty, kuriéra, e-mailom resp. osobným doručením zo strany uchádzača 
 v prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému 

obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie 
návrhov nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť 
ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky 
vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky 
je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

 v prípade doručenia poštou musí byť obálka zreteľne označená nápisom „Súťaž – 
neotvárať!“, heslom súťaže „Čistiace výrobky“, ako aj obchodným menom a sídlom 
obstarávateľa a záujemcu. 

 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 
 ponuka musí obsahovať : kópiu dokladu o oprávnení podnikať 

                                               ponuku vyplnenú v prílohe 
 
11.   Kritéria na hodnotenie ponúk:   
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – cena – 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH. 
 
12. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z  vlastných finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavky. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, 
po dodaní služby na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 
21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená v podpísanej 
zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby. 

 
15. Doplňujúce informácie: 

1) Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
navrhovateľovi v lehote do 5 dní od vyhodnotenia návrhov.  

2) Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: Verejný obstarávateľ splnomocní poverenú osobu 
na vyhodnotenie najvhodnejšieho z predložených návrhov. Vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti ako aj vyhodnotenia návrhov sa uskutoční dňa 08.04.2014 o 12.00 hod. 

3) Verejný obstarávateľ do 5 dní od vyhodnotenia  ponúk upovedomí písomne účastníkov 
súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli.  

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
5) Záujemcovia  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 
V Dobšinej, dňa  02.04.2014 

 
    

                                                                                                                   ________________________ 
                                                                                                                                Mgr. Jaroslav Hutník                             
 



 

                                      
Základná škola, Zimná 190, Dobšiná 

 
 
Príloha:                           
       
Zoznam čistiacich výrobkov   

  

   Jednotková  jednotková  

Por.  počet cena cena  

číslo Druh tovaru kusov bez DPH s DPH 

1. Krezosan    

2. Pronto spray na nábytok    

3. Pronto na pláv. podlahy 750 ml    

4. Savo WC gel 750 ml    

5. Chloramin 1 kg    

6. Savo obyč. 1 l    

7.  Toaletný papier Harmasan    

8. Bonux prášok 8 kg    

9. Ajax 1 l    

10.  Jar 1 l    

11.  Clin NN 500 ml    

12. Domestos 750 ml    

13. Cif 750 g    

14. Fixinela 500 ml    

15. Mop komplet súprava    

16. handra biela 1 ks    

17 Utierka švédska 205 g    

18 Vrecia na odpad 60 l  25 ks    

19 Vrecia na odpad 120 l  25 ks    

20 Rukavice gumenné    

21 Indulona uni modrá 100 g    

22 Mydlo toal.obyč. 100 g    

23. Tekuté mydlo 5 l    

24 Vôňa do WC    

25 Fixinela kúpelňa 500 ml  MR    

26 Okena 500 ml    

 


