
 
 

 
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovaru 
podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Základná škola   
Sídlo organizácie:   Sadová 620, 905 01 Senica 
IČO:     31827705      
DIČ:     2021077696     
Bankové spojenie:  Prima banka a.s.   
IBAN:    SK24 5600 0000 0092 1456 5008       
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Meno a priezvisko:   Alena Machová 
Telefón /fax:    034/910 
E-mail:     machova@zs3senica.sk 

 
2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2. 1 Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky“  
2. 2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 
2. 3 Miesta dodania:   Základná škola, Sadová 620, Senica 
2. 4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Rámcová dohoda podľa § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
3. Opis predmetu zákazky 

3. 1 Predmetom zákazky je dodanie čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a doplnkového 
tovaru na upratovanie podľa operatívnej potreby – na základe písomných objednávok 
podľa špecifikácie tovaru uvedeného v prílohe č.1 tejto výzvy vrátane dovozu a 
vyloženia na určené miesto dodania, s osobným prevzatím zodpovednými  osobami 
verejného obstarávateľa. 

3. 2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na 
ocenenie predmetu obstarávania - prílohy č. 1 výzvy.  

3. 3 Podmienky dodania: 
� termíny dodania: do 31.03.2015  
� telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s  kontaktnou osobou 

verejného obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred 
� čas dodania – pondelok až piatok, pracovné dni, v čase od 8:00 do 14:00 hod., 
� dodací list a faktúra súčasťou dodávky. 

3. 4 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie, vrátane 
dopravy  do miesta dodania a do priestorov určených zodpovednými pracovníkmi 
verejného obstarávateľa. 

3. 5 Výrobné značky uvedené v tabuľkách na ocenenie predmetu obstarávania slúžia na 
zadefinovanie minimálnych kvalitatívnych požiadaviek verejného obstarávateľa na 
produkty. Uchádzač môže oceniť ekvivalentné produkty (rovnocenné, s rovnakými 
alebo vyššími kvalitatívnymi parametrami). 
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3. 6 Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť predmet 
obstarávania o ďalší tovar, ktoré nie je uvedený v prílohe č. 1.  Jeho cena sa určí na 
základe aktuálneho cenníka zo zohľadnením prípadne možnej zľavy. 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
24455000-8 dezinfekčné prostriedky  
39525800-9 handry na čistenie  
39800000-0 čistiace a leštiace výrobky   
39224300-1 metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností  
33764000-3 papierové servítky 
    

5. Predpokladaná hodnota zákazky 
Do 2 400,00 EUR  bez DPH  
 

6. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:  
6. 1 Navrhovaná zmluvná cena  za predmet zákazky musí byť  stanovená  podľa zákona  

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
6. 2 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním 

predmetu zákazky.  
6. 3 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená 

EUR s DPH.  
6. 4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo 

výške cena bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  
6. 5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:  

• zmluvná cena v EUR bez DPH,  
• sadzba a výška DPH,  
• zmluvná cena v EUR s DPH 

7. Možnosť predloženia ponuky 
7. 1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania 
8. 1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
8. 2 Zálohy nebudú poskytované. 
8. 3 Fakturácia – faktúra bude doručená spolu s tovarom. Súčasťou faktúry bude dodací list 

s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.   
8. 4 Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

9. Podmienky účasti uchádzačov 
9. 1 Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. 
9. 2 Čestné vyhlásenie  uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky. 

10. Lehota na predkladanie ponúk 
Lehota na predloženie ponúk je určená do: 27.02.2015 do 10:00 hod. 
 

11. Miesto predkladania ponúk  
Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené  
„ČISTIACE PROSTRIEDKY – NEOTVÁRA Ť“ , osobne na miesto predkladania ponúk 
alebo e-mailom na adresu: machova@zs3senica.sk. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.  
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12. Kritériá na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

13. Jazyk ponuky 
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 

14. Lehota viazanosti  
 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.03.2015 po dobu trvania rámcovej dohody 
 
15. Obchodné a zmluvné podmienky 

15. 1 Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na obstarávaný tovar. Jej 
súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača. 

15. 2 Miesto dodania tovaru Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica. 
15. 3 Úhrada za dodaný predmet obstarávania bude počas trvania dohody na základe 

vystavenej faktúry a dodacieho listu; termín splatnosti je 30 dní od dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi. 

15. 4 Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby.  
 

16. Ostatné 
16. 1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa 
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie 
ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 
Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
17. 1 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých 

ponuky budú vyhodnocované oznámenie o výsledku verejného obstarávania.  
17. 2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná písomná objednávka na obstarávaný tovar. 
17. 3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 
 
 
 

Mgr. Anna Kičková 
vymenovaná na zastupovanie  

riaditeľky školy 

 
 
 
Prílohy 
1. Zoznam položiek ocenenia predmetu zákazky – príloha č. 1 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami. 


