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Výzva na predloženie cenovej ponuky 02/2013/Ka
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov na dodanie tovaru s názvom :
„Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky “.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rožňava
Sídlo organizácie: Šafárikova ul. č.29, 048 01 Rožňava
IČO: 00328758
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Mária Kardošová
Telefón: 058/7773256
e-mail maria.kardosova@roznava.sk
Vo veciach organizačných: Ján Lázar
Telefón:058/7773287
e-mail: jan.lazar@roznava.sk
1. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka
2. Miesto dodania predmetu zákazky:
3. Materské školy, školské zariadenia a Mestský úrad v Rožňave.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie rôznych čistiacich prostriedkov alebo ich
ekvivalent uvedených v podrobnej tabuľke v prílohe č.1 tejto výzvy s ich dodaním vrátane dopravy
a ich vyloženie na určených pracoviskách u verejného obstarávateľa.

Slovník spoločného obstarávania:
CPV: 39811000-0; 39831210-1; 39831300-9; 39831600-2; 39525800-6;
5. Variantné riešenie: nie
6. Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: 12 mesiacov
Lehota na predkladanie cenových ponúk:
a) do 19.02.2013 do 11.00 hod.
b) doručenie poštou na adresu : Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, alebo osobne
na tej istej
adrese. Obálku označte : „ PT – čistiace prostriedky“. Neotvárať!
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
7. Podmienky financovania:
Na predmet zákazky sa neposkytne finančný preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa ich
doručenia.
Predpokladaná hodnote zákazky : 9 900, 0000 EUR bez DPH
8. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
Cena celkom s DPH

9. Otváranie cenových ponúk:
19.02.2013 13.30 hod. v zasadačke na II. poschodí MsÚ v Rožňave bez účasti uchádzačov.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, podľa opisu predmetu zákazky - výpis z obchodného
registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže uchádzač nahradiť
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.)
b) Doklady alebo dokumenty tvoriace obsah cenovej ponuky, musia byť predložené ako originály, alebo
úradne overené kópie týchto dokladov nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
11. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné
podklady sa preto neposkytujú.
12.
•
•
•
•
•
•
•

Obsah cenovej ponuky:
Identifikácia uchádzača
doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 10
návrh na plnenie kritéria ( Príloha č.1,3,)
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom
vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov uvedených v cenovej ponuke
čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Rožňava alebo ním zriadeným organizáciám
alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).
kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail

13 . Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná
cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní.
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30. 06. 2013
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Ponuky uchádzačov musia
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných cenových ponúk, ak budú neregulárne
alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
V Rožňave 08.02.2013

Príloha č.1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky

Názov obstarávanej komodity:

Kvapalný koncentrát na ručné umývanie riadu Jar ,Pur

Merná Množjednot stvo
ka

1l

550

0,75 l

240

1l

470

0,5 kg

270

Čistiaci prostriedok na okná Okena

0,5 l

70

Tekutý krémový čistiaci prostriedok Cif

0,5 l

360

Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň Fixinela

0,5 l

300

Čistiaci prostriedok do WC - gel Fixinela

0,75 l

300

Čistiaci prostriedok do WC – tekutý Domestos WC

0,75 l

320

Čist. pasta na odstr. nečistôt a mastnôt z kuch, riadu Toro pasta

0,2 kg

120

Nepenivý tep na koberce Kobex

0,5 l

20

Osviežovač vzduchu v spreji - 0,3 l

0,3 l

240

Prací prášok Bonux 3 kg

1 kg

130

1l

90

Krém na ruky Indulona červená dezinfekčná 100 g

1 ks

150

Sóda kryštalická - 1 kg

1 kg

60

1 ks

100

1 ks

50

1l

20

Švédske utierky malé 30x30

1 ks

200

Hubky na riad veľké tvarované špongia

1 ks

200

Hubky na riad špongia 8x5,5x2,8 cm /10 ks v balení/

1bal.

20

Handra na podlahu tkaná biela bavlna,450 g/m2, rozmer: 60x70cm

1 ks

150

Prachovka flanelová 35x40

1 ks

110

Saponát na podlahu Ajax, Savo glanc -univ.
Dezinfekčný prostriedok

Savo

Čistiaci prášok na umývadla Ajax / Fixinela

Tekuté mydlo - 1 l

Mydlo -antibakteriálny efekt Protex

100g

Mydlo toaletné 100 g
Aviváž Silan /Lenor/ 3 l

Jedn.
cena
bez
DPH

Jedn.
cena
s DPH

Cena
celkom
s DPH

Mop – násada

1 ks

100

Vedro s mopom -strapcovým

1 ks

25

Mop strapcový náhradný 160 g

1 ks

45

Mop-plochý komplet 40 cm

1sada

30

Gumené rukavice jemné s bavlnenou výstelkou- nekĺzavá úprava

1 pár

100

Gumené rukavice jednorázové 100 ks v bal.

1 bal.

2

21m

1 ks

300

Toaletný papier dvojvrstvový 68 m

1 ks

1 500

1 bal.

20

Metla ciroková

1 ks

16

Čistiaci prostr. na plávajúce podlahy Ajax 750 ml

1 ks

60

Utierka sava 18x16 cm

1 ks

150

Samoleštiaci prostriedok na nábytok Diava 750 ml

1 ks

60

Politúra na nábytok svetlá Diava 200 ml

1 ks

50

Politúra na nábytok červený Diava 500 ml

1 ks

40

Papierové utierky kotúč maxi

1 ks

10

Ciroková kefa - ryžák ručný

1 ks

10

Čistiaci prostriedok na rúry Grilpur total

1 ks

20

Plesni stop /Savo/

1l

10

Vlasový šampón 1 l

1l

10

Zubná pasta 100 ml

1 ks

20

Zubná kefka mäkká

1 ks

20

Jednorazový holiaci strojček

1 ks

40

Pena na holenie 200 ml

1 ks

20

Vrecia na smeti 70x110 25ks v bal.

1 bal.

36

Vrecia na smeti 50x60 20ks v bal.

1 bal.

36

Uteráky skladané papierové 20 ks v bal.

1 bal.

120

Toaletný papier dvojvrstvový

Silonová špirála - drátenka 3 ks v balení

SPOLU :

Príloha č.2
1. Predmet zákazky : Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na riad, toalety a podlahy, handier,
rukavíc, metiel a plastových vriec... v súlade s popisom uvedeným v prílohe č.1 vrátane dovozu a vyloženia na
určené miesta dodania, s osobným prevzatím zodpovednými osobami verejného obstarávateľa.
2. Názov dodacích miest:
1. Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
2. Materská škola, Ul. kyjevská č.14, 048 01 Rožňava
3. Materská škola, Ul. Ernesta Rótha č.4, 048 01 Rožňava
4. Materská škola, Ul. Štítnická č. 2, 048 01 Rožňava
5. Materská škola, Ul. Vajanského č. 6, 048 01 Rožňava
6. Materská škola, Ul. pionierov č. 1, 048 01 Rožňava
7. Materská škola, Ul. kozmonautov č.14, 048 01 Rožňava
8. Materská škola, Ul. Krátka č.28, 048 01 Rožňava
9. Materská škola s vjm Ernesta Rótha č. 4, 048 01 Rožňava
10. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. kyjevská č.14, 048 01 Rožňava
11. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Ernesta Rótha č.4, 048 01 Rožňava
12. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Štítnická č. 2, 048 01 Rožňava
13. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Vajanského č. 6, 048 01 Rožňava
14. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. pionierov č. 1, 048 01 Rožňava
3. Ceny sa zadávajú za jednu mernú jednotku vrátane DPH a vrátane prepravy do určených dodacích miest;
- tovar môže byť aj vo väčšom balení, ako je stanovená merná jednotka, cena sa prepočíta a zadáva vždy za
1 MJ.
4.Podmienky dodania:
- do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s jednotlivými kontaktnými osobami verejného
obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred,
- čas dodania – pondelok až piatok, pracovné dni, v čase od 7:00 do 9:00 hod.,
- fyzické doručenie do priestorov skladu v jednotlivých miestach dodania,
- fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim a odsúhlasovaní
kompletnosti dodávky,
- dodací list a faktúra súčasťou dodávky.
5.Výrobné značky uvedené v tabuľkách na ocenenie predmetu obstarávania definujú minimálne kvalitatívne
požiadavky verejného obstarávateľa na produkty. Uchádzač môže oceniť ekvivalentné produkty (s kvalitatívnymi
parametrami – obsah účinných látok, výdatnosť produktu, účel použitia a pod. - minimálne na úrovni
zadefinovaných produktov).
6.Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie spotrebiteľských balení (objemom čo najbližšie k uvedeným
produktom).
V prípade ocenenia ekvivalentných produktov uchádzač preukáže splnenie minimálnych kvalitatívnych
parametrov a ostatných zadefinovaných požiadaviek predložením zodpovedajúcich dokladov.
7. Obdobie nákupu:
-12 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy
-žiadame garanciu cien počas trvania zmluvy;

Príloha č.3

Cenová ponuka
Názov zákazky : „Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky “
Názov predmetu zákazky

Cena
bez DPH
v EUR

DPH
v EUR

Cena
s DPH v
EUR

Platca DPH
áno/nie

Hygienické, dezinfekčné
a čistiace prostriedky
Cena celkom za rok

Obchodné meno uchádzača : .....................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania : ..................................................................................................................
Tel. číslo: ...............................................
e-mail.: .................................................
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ..........................................................................................
meno, priezvisko

Dátum : .....................................

