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V ý z v a  na predloženie ponuky  

 
Verejný obstarávateľ „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb, Čsl. armády 1870, 95501 
Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 Zákona č. 343/5015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
 

„Dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov“ 
 

1. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru 
Dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov vrátane dopravy a vyloženia 
do skladu  zariadenia „PENZIÓN“, ZSS Topoľčany.  
 
            Špecifikácia tovaru je podrobne uvedená v tabuľke – príloha č. 1. 
 

2. Kód CPV:  395800000-0, 39525800-9, 2455000-8 
 
3. Predpokladaná cena zákazky:  

Hodnota:  Eur  
 

4. Obsah ponuky: 
a) ocenený zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v € bez DPH aj s DPH, ako aj 
celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH. Celková cena musí byť konečná, 
musí obsahovať cenu zákazky s  dopravou, prípadne iné náklady dodávateľa súvisiace s 
predmetom dodávky (príloha č. 1). Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, vyznačí túto 
skutočnosť v cenovej ponuke,  
b)   aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar (neoverená fotokópia), 
c)   návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky – (vzor tvorí prílohu č. 2 
tejto výzvy) v 3 vyhotoveniach. Všetky 3 vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané 
oprávneným zástupcom uchádzača. Na tomto návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a 
považuje ho za nemenný a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a 
cenu za predmet zákazky.  
V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá 
alebo vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude táto zahrnutá do vyhodnotenia.  
Celá ponuka, tiež doklad a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
alebo českom jazyku. 
 
    5.   Predloženie ponuky: 
a) ponuku predložiť alebo zaslať poštou  na adresu: „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych 
služieb, Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany. 
Označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ!  – Čistiace prostriedky 
b) lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2019 do 15.00 hod.  
 
            Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia. 
    
      6.   Lehota dodania tovaru: priebežne podľa objednávok 
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          Čas plnenia je uvedený v zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 
          Verejný obstarávateľ vyberie z predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní    
     podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet  
     obstarávania.  
    
     7.    Kritérium na hodnotenie: 
Najnižšia cena s DPH  za celý predmet obstarávania. 
    
     8.  Pracovníčka určená na komunikáciu so záujemcami: Števlíková Ľubomíra 
                                                                                                      tel: 038/7626812 
     Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 
     Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude  určený úspešný uchádzač, s kto- 
     rým bude uzatvorený zmluvný vzťah (príloha č.2). 
     Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, bude oznámený výsledok vyhodnotenia 
     e-mailom alebo poštou. Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré                                   
     mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
 
     Vybavuje: Ľubomíra Števlíková 
 
     V Topoľčanoch dňa, 04.02.2019  
  
 
 
                                                                                                      Mgr. Ondrej Božik 
                                                                                                               riaditeľ 

 
 
 


