Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o verejnom obstarávaní na dodanie
tovaru/ /uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom
„Čistiace a hygienické potreby“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Materská škola
Sídlo: Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
IČO: 37873661
Zatriedenie podľa: § 7 ods. 2 písm. a) zákona o VO
Kontaktné osoby pre výzvu:
Pre predmet zákazky Anna Lovičová
Telefón: 0905 656 854
Email: matersko@mail.telekom.sk, mirohriv@gmail.com
2. Predmet zákazky a predpokladaná hodnota
Zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je dodanie čistiacich a hygienických potrieb.
Súčasťou dodávky je doprava na miesto dodania. Podrobný opis v prílohe Opis predmetu
zákazky.
Predpokladaná hodnota - do 4 100,00 € bez DPH
3. Miesto dodania predmetu zákazky a termín:
Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
Termín: Lehota na dodanie predmetu zákazky je trvanie zmluvy - 2 roky od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
4. Forma vzniku záväzku:
Rámcová zmluva
Predmet obstarávania s upresnením množstva a termínov bude realizovaný formou
čiastkových písomných alebo telefonických objednávok obstarávateľa počas celej doby
trvania zmluvy.
5. Komplexnosť dodávky:
Celý predmet obstarávania
6. Zdroje financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia
faktúry.
7. Podmienky účasti
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní:
7.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
7.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1).
7.3 Čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané oprávnenou osobou (príloha č.2).

8. Predkladanie cenových ponúk
8.1 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené s jeho
dodaním, inštaláciou a zaškolením sa predkladá na celý predmet zákazky.
8.2 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku uchádzača a návrhu
na plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu
zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku.
8.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 08. 08. 2019 do 12.00 hod..
8.4 Cenové ponuky sa doručujú:
8.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: mirohriv@gmail.com a v predmete
e-mailu bude uvedené „Čistiace potreby“, alebo
8.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené
„NEOTVÁRAŤ! Cenová ponuka – „Čistiace potreby“, alebo
8.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa.
8.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na
vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie
ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po
uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas
verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.
9. Obsah ponuky
Vo svojej ponuke uchádzač predloží:
9.1 Doklady podľa bodu 7. Podmienky účasti v listinnej podobe; ak ponuku predkladá
elektronicky „scan“ tohto dokladu, prípadne uvedie odkaz na stránku, kde je možné overiť si
podmienku účasti (zoznam podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
Obchodný register, Živnostenský register)
9.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1)
9.3 Čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané oprávnenou osobou (príloha č.2).
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky.
11. Elektronická aukcia: nie
12. Doplňujúce informácie:
12.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
ponúk prostredníctvom elektronickej správy.
12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v
prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
12.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
12.4 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade,
že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
Snina 02.08.2019

Zverejnené na profile: 02.08.2019

..................................................
Anna Lovičová – riaditeľka MŠ

Opis predmetu obstarávania: alebo ekvivalent
1. Prací prášok WascheMeister Univerz. 10,5kg
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10. Kryštalická sóda
Bližšie špecifikácie položky:
Prípravok na zmäkčenie vody
Balenie: 1kg

ks

75

11. Krezosan 950ml

ks

35

Bližšie špecifikácie položky:

Vhodný na pranie bielej aj stálofarebnej bielizne.
Balenie: 10,5 kg = 140 pracích dávok
2. Prací prášok REX 7,5 kg
Bližšie špecifikácie položky:

Určený na farebné prádlo a je vhodný pre všetky
druhy pračiek.
Balenie: 7,5 kg = 100 pracích dávok
3. Prací prášok Bonux 6 kg
Bližšie špecifikácie položky:

Prášok na pranie bielej bielizne
Balenie: 6 kg = 80 pracích dávok
4. Prací prášok Lanza Svieža vôňa 5,25 kg
Bližšie špecifikácie položky:

Prášok pre všetky typy bielizne
Balenie: 5,25 kg = 70 pracích dávok
5. Lanza Marsiglia - 200g
Bližšie špecifikácie položky:

Tuhé mydlo na pranie
Balenie: 200g
6. Aviváž Silan Fresh Sky 2L
Bližšie špecifikácie položky:

Všetky varianty klasickej rady Silan
Balenie: 2L
7. Jaso Efekt na škvrny 100 g
Bližšie špecifikácie položky:

Odstraňuje už pri nízkych teplotách špinu a škvrny
Balenie: 100g
8. Jaso na záclony 110g
Bližšie špecifikácie položky:

Prípravok so zjasňujúcim efektom
Balenie: 110g
9.Vanish Oxi Action Crystal White
Bližšie špecifikácie položky:

Prípravok na odstránenie škvrn
Balenie: 1L

Bližšie špecifikácie položky:
Prípravok na čistenie a dezinfekciu
Balenie: 950ml

12. Chloramin T 1kg
Bližšie špecifikácie položky:
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13

ks

15
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15. Savo Perex bielidlo s kvetinovou vôňou 1 l
Bližšie špecifikácie položky:
Savo Perex je parfumovaný prípravok na predpieranie
a bielenie bielej a stálofarebnej bielizne predovšetkým
v automatických práčkach.
Balenie: 1 L

ks

65

16. Savo bez chlóru - čistič na podlahy 1L
Bližšie špecifikácie položky:
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy (napr.
PVC, linoleá, dlažby, mramor) a na ďalšie umývateľné
plochy a povrchy.
Obsah balenia: 1L

ks

10

17. Savo kuchyňa - rozprašovač 500ml
Bližšie špecifikácie položky:

ks

20

ks

75

19. Indulóna nechtiková 100gr
Bližšie špecifikácie položky:
Regeneračný, upokojujúci a zvláčňujúci ochranný
krém na ruky obohatený o výťažok z nechtíka
lekárskeho. Balenie: 100g

ks

40

20. Toaletné mydlo - 100g
Bližšie špecifikácie položky:
Toaletné mydlo
Balenie: 100g

ks

20

21. Mydlo tekuté – 1L
Bližšie špecifikácie položky:
Mydlo tekuté na umývanie rúk a celého tela - 1000ml
Balenie: 1L

ks

15

Práškový dezinfekčný prípravok na bázi aktívneho
chlóru.
Balenie: 1kg
13. Pronto mydlový čistič
Bližšie špecifikácie položky:

Prostriedok na čistenie podláh
Balenie: 750ml
14. Pronto Classic - rozprašovač 250 ml
Bližšie špecifikácie položky:

Prípravok na všetky drevené povrchy s
povrchovou úpravou
Balenie: 250ml

Čistiaci prostriedok do kuchyne dokonale vyčistí
všetky umývateľné povrchy v kuchyni.
Balenie: 500ml
18. Savo Original 1L
Bližšie špecifikácie položky:

Dezinfekcia vody a povrchov.
Balenie: 1L

22. Teny – čistiaci prášok 400g
Bližšie špecifikácie položky:
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27. Domestos WC 60ml
Bližšie špecifikácie položky:
Tekutý WC blok
Balenie: 60ml

ks

45

28. Clin na okna s rozprašovačom 500ml
Bližšie špecifikácie položky:
Prostriedok určený na čistenie okien
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30

Čistiaci, dezinf. a bieliaci prášok na čistenie
kúpeľní a WC
Balenie: 400g
23. Cif cream 500ml
Bližšie špecifikácie položky:

Tekutý piesok so sviežou vôňou, ľahko odstraňuje
aj silno zažratú špinu
Balenie: 500ml
24. Citra čistiaci piesok na riad 400g
Bližšie špecifikácie položky:

Práškový prostriedok na kuchynský riad, vane,
umývadlá
Balenie: 400g
25. Fixinela 500ml
Bližšie špecifikácie položky:

Fixinela je prostriedok určený na čistenie
umývadiel, vaní, obkladačiek, toaliet a batérií od
hrdze a vodného kameňa
Balenie: 500ml

26. Grilpur gel 500ml
Bližšie špecifikácie položky:
Prostriedok určený na čistenie rúr a grilov
Balenie: 500ml

Balenie: 500ml

29. Jar – prostriedok na riad 1L
Bližšie špecifikácie položky:
Umývací prostriedok na riad
Balenie: 1L

30. Čistič odpadov 1kg
Bližšie špecifikácie položky:
Prostriedok na čistenie zanesených odpadových
potrubí
Balenie: 1kg

31. Bref guličky do WC 51g
Bližšie špecifikácie položky:
Čistiace aktívne guličky do WC
Balenie: 51g

32. CERESIT Stop vlhkosti
Bližšie špecifikácie položky:
Náhradné tabletky
Balenie: 2x tableta 450g

ks

15

Balenie

8

34. Handra tkaná na podlahu biela - veľká
Bližšie špecifikácie položky:
Handra tkaná na podlahu biela.
Rozmer: min. 65x60

ks

45

35. Utierka švédska na okná - 40x40
Bližšie špecifikácie položky:
Utierka švédska na okná
Rozmer: 40x40cm

ks

15

36. Kuchynské utierky Tento Giant XXL
Bližšie špecifikácie položky:
Dvojvrstvové. Dĺžka kotúča 70m, 410 útržkov
Rozmer: 18,5cm x 24 cm.

ks

10

37. Sáčky do koša 60x70 - HDPE rolka 25 ks
Bližšie špecifikácie položky:
HDPE, 60L, extra pevné
Rozmer: 60x70

ks

12

38. Toaletný papier TENTO Maxi 2-vrstvový
Bližšie špecifikácie položky:
Toaletný papier 2-vrstvový (min.30 m)

ks

80

39. Toaletný papier TENTO Economy 2-vrstvový
Bližšie špecifikácie položky:
Toaletný papier 2-vrstvový (min.68 m)

ks

80

33. Drátenka nerezová na riad - bal. 2ks
Bližšie špecifikácie položky:
Drátenka nerezová na riad
Balenie: 2ks

Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií pre zákazku:
„ Čistiace potreby “
Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlače a v časti B. vyplní návrh ceny za dodanie
celého predmetu obstarávania podľa predtlače ( bez DPH a s DPH).

A.

Identifikácia uchádzača

Identifikácia uchádzača

Názov uchádzača:
Ulica:
Základné údaje

Sídlo (PSČ + mesto):
IČO:
DIČ:
Tel.:
e-mail:
kontaktná osoba:
platca DPH áno/nie
B.

Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka
Jednotková
Jednotková
cena bez
cena s DPH
DPH

Položka

Názov, značka, typ

MJ

ks

1.

Prací prášok WascheMeister
Univerzal 10,5kg

ks

12

2.

Prací prášok REX 7,5 kg

ks

8

3.

Prací prášok Bonux 6 kg

ks

8

4.

Prací prášok Lanza Svieža vôňa
5,25 kg

ks

8

5.

Lanza Marsiglia - 200g

ks

30

6.

Aviváž Silan Fresh Sky 2L

ks

30

7.

Jaso Efekt na škvrny 100 g

ks

20

8.

Jaso na záclony 110g

ks

40

9.

Vanish Oxi Action Crystal White

ks

10

10.

Kryštalická sóda

ks

75

11.

Krezosan 950ml

ks

35

12.

Chloramin T 1kg

ks

13

13.

Pronto mydlový čistič

ks

15

14.

Pronto Classic - rozprašovač 250
ml

ks

15

Cena celkom Cena celkom s
bez DPH
DPH

15.
16.
17.

Savo Perex bielidlo s kvetinovou
vôňou 1Ll
Savo bez chlóru - čistič na
podlahy 1L
Savo kuchyňa - rozprašovač
500ml

ks

65

ks

10

ks

20

18.

Savo Original 1L

ks

75

19.

Indulóna nechtiková 100gr

ks

40

20.

Toaletné mydlo - 100g

ks

20

21.

Mydlo tekuté – 1L

ks

15

22.

Teny – čistiaci prášok 400g

ks

25

23.

Cif cream 500ml

ks

50

24.

Citra čistiaci piesok na riad 400g

ks

12

25.

Fixinela 500ml

ks

12

26.

Grilpur gel 500ml

ks

23

27.

Domestos WC 60ml

ks

45

28.

Clin na okna s rozprašovačom
500ml

ks

28

29.

Jar – prostriedok na riad 1L

ks

115

30.

Čistič odpadov 1kg

ks

30

31.

Bref guličky do WC 51g

bal

30

32.

CERESIT Stop vlhkosti

ks

15

bal

8

ks

45

ks

15

ks

10

ks

12

ks

80

ks

80

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Drátenka nerezová na riad - bal.
2ks
Handra tkaná na podlahu biela veľká
Utierka švédska na okná - 40x40
Kuchynské utierky Tento Giant
XXL
Sáčky do koša 60x70 - HDPE
rolka 25 ks
Toaletný papier TENTO Maxi 2vrstvový
Toaletný papier TENTO
Economy 2-vrstvový

Spolu:

V.......................dňa...................2019

Vypracoval:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

........................................................

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Názov zákazky: Čistiace potreby
Uchádzač: .........................................................................................................
Zastúpený: [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]
čestne vyhlasujem, že:
1. Súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania, ktoré určil verejný obstarávateľ.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle ustanovení §32 ods. 1, písm.
f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi
bola právoplatne uložená sankcia.
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. Som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia v súťaži.
8. Som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky.

V....................... Dátum:.........................

Podpis: ............................................

