
      Príloha č. 1 

                                   k č. ÚŠZV-586/2013 

 

V   Ý   Z   V  A 

zákazka s nízkou hodnotou 

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na vypracovanie cenovej ponuky 

 

„Nákup a dodávka čistiacich prostriedkov “. 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť  

Sídlo: 962 63 Lešť 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960 /465 868 

Fax: 0960 /465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba :  Milan Sláviček 

E-mail: milan.slavicek2@mil.sk 

 

2) Predmet zákazky ( názov):  

    Čistiace prostriedky 

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o dodávku čistiacich prostriedkov s tým že verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

množstvo tovarov meniť podľa potreby. Presná špecifikácia predmetu obstarávania aj 

s požadovaným (predpokladaným) množstvom je uvedená v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač  s cenovou ponukou predloží výpis z obchodného respektíve živnostenského registra nie 

starší ako tri mesiace. 

                                          

5) Miesto dodania predmetu zákazky:  
ÚŠZV Lešť – Centrálny sklad. 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                               Od 01.07. 2013 do 05.07.2013 

7) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

                               Najnižšia cena 

 

8) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo  osobne na  podateľni ÚŠZV 

Lešť, do 25.6.2013 do 9 °° hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

-   Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4 tejto výzvy.  

-   Cenovú ponuku na celý  predmet obstarávania s cenou bez DPH a  s DPH v rátane dopravy   

    na miesto dodania. 

-   Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu    

    obstarávania uvedených v tejto výzve.    
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Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne 

zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „ Súťaž, čistiace prostriedky – obal 

neotvárať“.  

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotene dňa 25.6.2013.  

 

11) Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov v písomnej forme. 

 

12) Podmienky financovania:  
Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. 

 

13) Ďalšie informácie: 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa príjma a neúspešnému uchádzačovi 

sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným 

v poradí za úspešným uchádzačom, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, 

resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.  

 

                                                                    

                                                                                                                                                            

                   

 

 

               Milan Sláviček    

                              OR - Odd SMIaVO                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ústav špeciálneho zdravotníctva                                                                      Príloha č. 2 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                               k č. ÚŠZV -586/2013 

 

 

Presná špecifikácia požadovaných čistiacich prostriedkov 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokladané 

množstvo plnenia 

1. Savo okná 0,5l ks 80 

2. Tabletky do pisoárov  LARRIN  900 g ks 5 

3. Košík s tabletkou do WC ks 500 

4. Savo kúpeľňa 0,5l ks 100 

5. Savo čistiaci krém 500g ks 60 

6. Savo univerzál na podlahy 750 ml ks 20 

7. Savo proti plesniam 0,5 l ks 30 

8. Savo prim 1 l ks 60 

9. Mop plochý na upratovanie všetkých podláh 

namokro rozmer 40x16 cm, dĺžka tyče 130 cm, 

jednoduchý systém rozoberania a nasadzovania 

hlavice pri žmýkaní  s náhradným poťahom, 

zloženie vlákna:bavlna ks 34 

10. Teleskopická stierka na okná hliníková 35 cm ks 21 

11. Malá metlička s lopatkou ks 21 

12. Ryžák +násada ks 12 

13. Kovová lopatka ks 30 

14. Vedro 10 l PVC ks 34 

15. Savo WC ks 32 

16. Cif cream 500 g ks 60 

17. Citra prášok 500 g ks 60 

18. Sifo  500 g ks 30 

19. Osviežovač vzduchu spray Airwick ks 60 

20. Osviežovač vzduchu vanička Airwick ks 60 

21. Osviežovač náhradná náplň do dávkovačov na 

stenu AIR menline 15ml ks 40 

22. Fixinela 500 ml ks 40 

23. Mydlo tekuté 5 l ks 30 

24. Jar - rôzne druhy ks 100 

25. Pronto spray na leštenie nábytku ks 100 

26. Kobex - strojové tepovanie 0,5 l ks 10 

27. Hubka na riad 9x7 cm ks 100 

28. Švédska utierka 40x40 ks 100 

29. Zmeták (portviš) zmeták ks 30 

30. Vrecká do košov 35 l  ks 130 

31. Vrecia na odpad 7 x 100 zaťahovacie 80 mik., 120 

l  ks 180 

32. Domestos 750 mlml ks 100 

33. Ajax 750 ml ks 100 

34. Handra na zmývanie z mikrovlákna 50 x 60 ks 80 


