
 

 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
na dodanie tovaru v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní 
zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 

citovaného zákona 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Základná škola, Zemanská 2, 05342 Krompachy 
IČO:  35543957 
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Mníchová 
Telefón: 053 4472928,    Fax: 0534472928,     E-mail: zemanska.skola@post.sk 

2. 

Typ zmluvy : 
Objednávka, resp. typ Zmluvy: Zmluva na dodanie tovar, služby, práce* uzatvorená podľa § ............. 
Obch. zákonníka a § 47a Občianskeho zákonníka, ktorá bude výsledkom podprahového postupu 
verejného obstarávania.  

3. Miesto dodania tovaru :  Základná škola 

4. 

Podrobný popis predmetu zákazky : 
Predmet zákazky: DODÁVKA TOVARU  

1. Čistiace potreby (bežné dezinfekčné a čistiace prostriedky na riad, umývanie podláh,  WC, 
osviežovače vzduchu, údržba nábytku a pod.) 

2. Hygienické potreby (bežné hygienické potreby, toaletný papier Jumbo ø 26 cm, utierky 
biele skladané „ZZ“, mydlo tekuté, krémy na ruky a pod.) 

5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):     cca 1. 500,00   EUR ročne 

6. Možnosť predloženia ponuky: cenník – jednotkové ceny tovaru vrátane DPH 

7. Variantné riešenie: - - - 

8. Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: doba neurčitá 

9. 
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: do 11.8.2014 do 1200 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Základná škola,  Zemanská 2 05342 Krompachy  

10. 
Podmienky financovania predmetu zákazky :  
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 
15 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

11. 
Podmienky účasti:  nie sú špecifikované 

12. 

Kritériá na hodnotenie ponúk:  
- Vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny 
- Cena v EUR s DPH (z dôvodu, že ZŠ nie je platiteľom DPH) 
- dodacie lehoty, podmienky dodávky tovaru  
-referencie uchádzačov a aj prípadné plnenie nadštandardných požiadaviek verejného 
obstarávateľa 

13. 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných 
dňoch v čase od 700 hod. do 1500 hod, kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 

 
 
V Krompachoch, 10.07.2014 
*nehodiace sa prečiarknuť 

  



SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

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

Predmetom obstarávania je:    

DODÁVKA TOVARU: 

Čistiace a hygienické potreby : 

- bežné prostriedky na umývanie riadu ručné, do umývačky riadu, umývanie podláh (ručné, nie 
strojové), zmetáky, lopatky a metličky, vedrá, utierky, handry na zem, čistiace a dezinfekčné 
prostriedky na WC, osviežovače vzduchu (spray), prostriedky na údržbu kancelárskeho nábytku, 
čistiace prostriedky na umývanie okien, odpadové vrecia 30 l, odpadové vrecia pevné 150 l a pod. 

- toaletný papier malé rolky bal. 4 alebo 8 ks, toaletný papier do zásobníkov ø 26 cm dvojvrstvový 
biely, papierové utierky ZZ do zásobníkov skladané „ZZ“ jednovrstvové biele, servítky, papierové 
utierky v rolke, mydlo malé, mydlo tekuté 5l, mydlo tekuté 0,5 l s pumpičkou, ochranné krémy na 
ruky, hygienické vrecká do zásobníkov a pod.  

Podmienky:  

a) v ponuke uchádzač predloží: 

- cenníky platné pre rok 2014 – jednotkové ceny tovaru vrátane DPH 
- podmienky dodávky tovaru, cenu za dopravu záujemca uvedie zvlášť 
- dodacie lehoty 
- záruky 
- doklad o oprávnení podnikať ( nie je podmienkou) 

 
Adresa, na ktorú sa majú  ponuky doručiť:  Základná škola, Zemanská 2, 05342 Krompachy 

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač.  
Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje . 
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
 
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania, kedy je možné 
doručovať písomnosti osobne, je v pracovných dňoch : 
Pondelok až piatok   od 7.00 - 12.00            12.30 – 15.00  
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať ani 
jednu z ponúk.  
 

 
       
 
       Mgr. Tatiana Tatarková  
                  riaditeľka školy  


