
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09/2011/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“ 
  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                  00328 758 
    Telefón:   058/7773 281 
    Fax:                  058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Helena Molnárová 
    e-mail:    helena.molnarova@roznava.sk 

2. Typ zmluvy:  
    Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Materské školy a školské zariadenia  v Rožňave. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
    Verejný  obstarávateľ   má záujem   o dodanie  hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov   
   pre  školy a školské zariadenia podľa priloženého rozpisu.    
  
    Slovník spoločného obstarávania: 
   CPV: 39811000-0; 39831210-1; 39831300-9; 39831600-2; 39525800-6; 
 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
    Osobné postavenie:  
    Kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom podnikania  oprávňujúci dodávať  tovar podľa   predmetu    
    obstarávania 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).    
 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
    do 10 dní od podpisu zmluvy. 

9. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    
      a) dňa 25. 05. 2011 do 10.00 h. 
      b) doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v prípade osobného  doručenia uchádzači   
          odovzdajú ponuku do  podateľne Mestského  úradu v Rožňave. V prípade, že uchádzač predloží ponuku   
          prostredníctvom poštovej zásielky,  rozhodujúci je  termín  doručenia  ponuky verejnému obstarávateľovi,  
      c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený, 
      d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
• adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
• označenie – heslo súťaže  „čistiace prostriedky“. 

      Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
      Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.   



 
11. Podmienky financovania: 
      Verejný    obstarávateľ    neposkytne   žiaden   preddavok.   Predmet   zákazky   bude   financovaný   formou   
      bezhotovostného  platobného  styku  v  lehote   splatnosti  faktúr, 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.    
      Predpokladaná hodnota: 5.000,00 Eur bez DPH. 
 
12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH . 

13. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.06.2011. 

14. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, ak cenová ponuka   
      nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného  obstarávateľa.  
       
 

V Rožňave dňa 12.05.2011 

 

 

 

 

 

        MUDr. Vladislav Laciak 
              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Rožňava 
 
Predmet zákazky: Hygienické, dezinfekčné  a čistiace prostriedky 
 
CPV: 39811000-0; 39831210-1; 39831300-9; 39831600-2; 39525800-6; 
 

 
P.č 

 
Druh  tovaru 

Jednotková cena 
bez DPH 

Jednotková cena 
s DPH 

1. Jar 1 l   
2. Pur 1 l   
3. Pulirapid  0,75 l   
4. Toro pasta   
5. Gril pur 1 l   
6. Cif crem  0,75 l   
7. Citra  prášok   
8. Citra prášok /náhrada/   
9. Chloramín   
10. Sóda kryštálová   
11. Krezosan   
12. Fixinela 0,5 l   
13. Fixinela prášok 400   
14. Fixinela WC ocean 0,75 l   
15. Savo 5 l   
16. Savo  originál 1 l   
17. Sifo – čistič sifónov 0,5 1   
18. Ajax 1 l   
19. Sidolux na pláv.podl. 1,5 l   
20. Diava na podlahy   
21. Diava na nábytok  0,20 l   
22. Saponát na čist. okien  0,5 l   
23. Tekuté mydlo 5 l   
24. Jadrové mydlo   
25. Krém na ruky isolda antibakt.   
26. Indulona  dezinf.   
27. Indulona   
28. Domestos 0,75 l   
29. Bref WC gel  0,4 1   
30. Prací prášok Palmex  2 kg   
31. -„-                               6 kg   
32. Palmex gel 1,5 l   
33. Bonux 2 kg   
34. Bonux 6-8 kg   
35. Aviváž – Silan  3 l   
36.            -  Lenor  3 l   
37. Mydlo dezinfekčné   
38. Švédska utierka   
39. Jednorazové papierové utierky   
40. Utierka sada   
41. Hubky na riad väčšie   
42. Handra na dlážku   



 
 
 
 
 
 
 
 

43. Prachovka dekor   
44.  Mop-násada   
45. Vedro s mopom   
46. Mop-plochý  komplet   
47. Gumené rukavice   
48. Teppich strojový   
49. Toaletný papier   
50. Osviežovač vzduchu   


