
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade s § 9 ods.9  zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov na  dodanie  tovaru 
 
Číslo : 9/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Hygienické a čistiace potreby  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:   00328 758 
    Kontaktná osoba: Mária Kardošová 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
    Telefón:058/7773 256 
Vo veciach organizačných: Ján Lázar 
     Telefón:058/7773287 
     e-mail: jan.lazar@roznava.sk 

2. Typ zmluvy:  
Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Mestský úrad,  materské  školy a školská jedálne v Rožňave.   
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Zabezpečenie hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, uvedených v prílohe 
výzvy pre potreby mestského úradu, materských škôl a školských jedálni pri MŠ. 
Množstvo tovaru sa bude upresňovať podľa skutočnej potreby verejného obstarávateľa. 
Dodávka tovaru bude priebežná podľa objednávok, ktoré budú nahlasovať poverení 
pracovníci mestského úradu a riaditeľky materských škôl a školských jedální telefonicky, 
alebo e-mailom. Rozvoz tovaru musí byť v čase minimálne raz mesačne. V cene tovaru 
musia byť   zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane  dopravy do 
miesta určeného obstarávateľom.   
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 použitiaa pod. – minimálnena  úrovni 
zadefinovaných produktov alebo vyššie. 
V prípade ocenenia ekvivalentných produktov uchádzač preukáže splnenie minimálnych 
kvalitatívnych parametrov a ostatných zadefinovaných požiadaviek predložením dokladov 
preukazujúcich uvedené skutočnosti. 
Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie spotrebiteľských balení (objemom čo najbližšie 
k uvedeným produktom). Úspešný uchádzač   doloží ponukový katalóg, ktorý bude tvoriť 
prílohu zmluvy.  
 

    Slovník spoločného obstarávania CPV: 
Hlavný slovník:  
    33770000-8 papierové hygienické výrobky 
    39831300-9 čistiace prostriedky na podlahy 
    39831600-2 čistiace prostriedky na toalety 
    39832000-3 čistiace prostriedky na riad 
    39831200-8 Saponáty 
    39810000-3 vonné látky a vosky 
    33760000-5 toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky, servítky 
    39224330-0 vedrá 
    39224000-8 metly, kefy a iné predmety 



    33711710-7 zubné kefky 
    33141850-3 prostriedky na ústnu hygienu 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
7.1 Osobné postavenie: 
    Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia  podmienok    
    účasti: 
    a)  Uchádzač  predloží  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 - fotokópie). 
 b)  uchádzač  predloží  Čestné  vyhlásenie,  že  naňho  nebol  vyhlásený  konkurz,  nie  
         je   v   likvidácii,  ani   nebolo   proti   nemu   zastavené   konkurzné   konanie  pre  
         nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku. 
    c)   prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným    
mestským organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení  
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.)  
Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným prehlásením.   
 
8. Obsah cenovej ponuky: 
� Identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo   

telefónu, číslo faxu,  
� Návrh na plnenie kritéria bod č. 15 (Príloha č. 1,2) 
� Doklady a dokumenty podľa bodu č. 7  
� Doklady preukazujúce splnenie minimálnych kvalitatívnych parametrov (bod 4). 

 
9. Splnenie podmienok účasti : 
    Splnenie podmienok účasti  bude  posudzované na základe predloženia  požadovaných    
    dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 
 
10. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
      Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Rožňave, materské  
školy a  školské  jedálne  v  zriaďovateľskej   pôsobnosti  mesta Rožňava. Trvanie  
zmluvy   alebo  lehota  na skončenie  dodávky: od  účinnosti  zmluvy  24  mesiacov.  
Realizácia  dodávok  bude  podľa   vzniknutých   požiadaviek  mestského  úradu  a  
jednotlivých   MŠ  a  ŠJ  formou  čiastkových  objednávok. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Por. číslo Miesta plnenia zákazky 
1.  Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 
2.     Materská škola , Štítnická  337/9/A,048 01 Rožňava 
3.     Materská škola , Vajanského  370/6,048 01 Rožňava 
4.     Materská škola , E. Rótha  518/4 ,048 01 Rožňava 
5.     Materská škola , Kyjevská  2020/14,048 01 Rožňava 
6.     Materská škola , Ul. kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava 
7.     Materská škola , Ul. krátka 1825/28, 048 01 Rožňava 
8.     Materská škola , Ul. pionierov  639/18,   048 01 Rožňava 
9.     Materská škola s VJM,  E. Rótha  518/4 , 048 01 Rožňava 
10.     Školská jedáleň pri MŠ , Štítnická  337/9/A,048 01 Rožňava 
11.     Školská jedáleň pri MŠ , Vajanského  370/6,048 01 Rožňava 
12.     Školská jedáleň pri MŠ , E. Rótha  518/4 , 048 01 Rožňava 
13.     Školská jedáleň pri MŠ , Kyjevská  2020/14,048 01 Rožňava 



11. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
      a) dňa 04.04.2014 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   „Hygienické a čistiace  potreby“. 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V tejto  výzve  sú  uvedené  všetky  podklady  na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
 14. Podmienky financovania: 
      Verejný    obstarávateľ    neposkytne   žiaden   preddavok.   Predmet   zákazky bude     
      financovaný formou bezhotovostného platobného  styku  v  lehote   splatnosti faktúr,  
30  kalendárnych  dní   odo  dňa  jej doručenia  verejnému  obstarávateľovi.  Faktúry  
budú  vystavené   osobitne  pre  jednotlivé  miesta  dodania. Súčasťou  faktúry  bude  
dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.  
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,00 Eur bez DPH. 
 
15. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH . 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.05.2014 

17. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, 
      ak   cenová   ponuka    nebude   vyhovovať    finančným    možnostiam    verejného   
      obstarávateľa,  alebo   ak   budú  neregulárne  alebo  inak  neprijateľné. Ak  úspešný   
      uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ       
      môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 
       Komunikácia medzi  verejným  obstarávateľom a  uchádzačmi bude  zabezpečovaná    
       písomne  t.j.  e-mailom.  Verejný  obstarávateľ   určil   na  komunikáciu  e - mailovú    
       adresu    maria.kardosova@roznava.sk  . Cez    uvedenú   adresu   bude   prebiehať  
       všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi ( žiadosti   
       o  vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).    
       Verejný    obstarávateľ  aj   uchádzač   odošle   na   e-mailovú   adresu    protistrany   
       potvrdenie  o  doručení  každej  e-mailovej   korešpondencie  ( správy ).  Potvrdenie   
       prostredníctvom e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  preukázanie doručenia.       
 
 
 
 
 V Rožňave 25.03.2014 
 
 
 



Príloha č. 1. 

 
 

Cenová ponuka  
 

 

 

 

 

Názov zákazky : Hygienické a čistiace potreby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania : ..................................................................... 

 

 

Tel. číslo: ................................................................... 

 

 

e-mail : ..................................................................... 

 

 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ................................................. 

                meno, priezvisko 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

Názov predmetu 

zákazky 

Cena 

bez DPH 

v EUR 

 

DPH 

v EUR 

Cena 

s DPH  

v EUR 

Platca DPH 

áno/nie 

 

Hygienické a čistiace 

potreby 

 

    



Príloha č. 2 
 
Hygienické a čistiace prostriedky – opis zákazky 
 

 
Názov obstarávanej komodity: 

Mer
ná 
jedn
ot 

ka 

 
Množ-
stvo 

 
Jedn. 
cena 

bez DPH 

 
Jedn. 
cena 

s DPH 
 

 
Cena 

celkom 
s DPH 

Prostriedok na umývanie riadu 1000 ml Jar  ks 
 

 1 500    

Univerzálny čistiaci prípravok s obsahom antibakteriálnej prísady na 
bežné umývanie podláh a povrchov 750 ml Ajax 

 
ks 

 
480    

Univerzálny čistiaci prípravok s obsahom antibakteriálnej prísady na 
bežné umývanie podláh a povrchov 750 ml .Savoglanc  -univ.   

 
ks 

 
280    

Koncentrovaný univerzálny dezinfekčný prípravok  s čistiacimi účinkami 
s vôňou 1000 ml Savoprim 

 
ks 

 
   145    

 
Mydlový čistič na drevené a laminátové podlahy 750 ml Ajax 

 
   ks 

 
     75    

Dezinfekčný prípravok 1000 ml  Savo Originál ks 
 

570    

 
Čistič odpadov granule 500 g SIFO  ks 

 
60    

 
Čistič odpadov STURA FACILE 100 ml ks 20    

 
Čistiaci prípravok na okná Clin rozprašovač 500 ml ks     80    

 
Čistiaci prípravok na okná Okena 750 ml   ks 60    

 
Univerzálny tekutý čistiaci krém 500 ml Cif ks 150    

 
CIF tekutý 720 ml ks 160    

Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň 500 ml Fixinela    ks 

 

200    

Prostriedok na čistenie a dezinfekciu WC 750 ml  Domestos ks 
 

230    

 
Prostriedok na čistenie a dezinfekciu WC 750 ml  Fixinela WC ks    200    

Savo WC – tekutý prášok na čistenie WC 750 ml  ks 
 

190    

 
Čistiaci prostriedok FIXINELA obyčajná 500 ml ks 65    

 
Čistiaci prostriedok práškový CITRA 400 g ks 35    

Čistiaca pasta  200 g  TORO   ks 
 

90    

Čistič na koberce nepenivý   Kobex1000 ml   ks 
 

5    

 
Čistič na koberce penivý Vanisch 1000 ml   ks 20    

 
Čistič na koberce Kärcher 1000 ml   ks 60    

Osviežovač vzduchu v spreji -  300 ml ks 
 

250    

 
Bonux prací prášok na farebné prádlo 2v1 2 000 g  ks 30    

Bonux prací prášok na biele prádlo 2v1 2 000 g  ks 45    



Silan aviváž na prádlo 3000 ml  ks 10    

Prášok na pranie záclon Dennis 450 g ks 10    

Mydlo tekuté Mitia 5000 ml  ks 
 

60    

 
Krém na ruky  Indulona  červená dezinfekčná 100 g  ks 

 
   180    

 
Sóda kryštalická – 1000 g kg 

 
50    

Mydlo toaletné antibakteriálne 250 g Dettol tekuté ks 
 

20    

 
Mydlo toaletné antibakteriálne 100 g ProtexFresh ks 40    

 
Utierka švédska 35x30 cm  ks 120    

 
Hubky na riad veľké profilované  10 ks v balení bal 

 
300    

 
Hubky na riad malé  /10 ks v balení/ bal 40    

Handra na podlahu tkaná biela bavlna,450 g/m2, rozmer: 50x60cm ks 
 

  150    

 
Prachovka  flanelová 35x40 cm ks 80    

 
Mop –  - náhradná rúčka , plastová ks 20    

 
Mop strapcový – súprava (vedro, rúčka, hlava) ks 20    

 
Mop strapcový náhradný 160 g ks 100    

 
Mop plochý  kĺbový komplet 40 cm ks 25    

 
Mop plochý – návlek na mokré upratovanie veľkosť 40 cm, mikrovlákno ks 40    

 
Gumené rukavice jemné s bavlnenou výstelkou- nekĺzavá úprava  pár 140    

 
Gumené rukavice jednorazové 100 ks v bal. bal 10    

 
Toaletný papier  dvojvrstvový  68 m Tento bal 620    

 
Drôtenka umelohmotná  3 ks v balení bal 40    

 
Drôtenka nerezová  3 ks v balení bal 80    

 
Metla ciroková 4x šitá, násada z dreva ks 20    

Penová kuchynská utierka 3 ks v balení bal 
 

120    

 
Utierka savá 18x16 cm UNI ks 900    

Samoleštiaci prostriedok na nábytok  Diava  750 ml ks 
 

30    

Politúra na nábytok svetlá  Diava   200 ml ks 
 

40    

Politúra na nábytok Pronto  500 ml ks 
 

20    

 
Papierové utierky kotúč maxi  kuchynské ks 200    

 
Ciroková kefa -  ryžák ručný ks 30    



Grilpur  gél na čistenie rúr 500 ml  ks 
 

20    

Prostriedok proti plesni s rozprašovačom 500 ml  Savo ks 30    

 
Vlasový šampón 1000 l ks 5    

 
Zubná pasta 100 ml ks 20    

 
Zubná kefka mäkká ks 20    

 
Holiaci strojček jednorazový pánsky 5 ks/bal. bal 10    

 
Pena na holenie 200 ml ks 5    

 
Vrecia na odpad 70x110cm/mikr. 25 ks v rolke, modré, čierne ks. 40    

 
Vrecia na odpad  50x60cm   20ks v rolke, modré,čierne. ks 300    

 
Uteráky skladané papierové 20 ks v bal. ks 30    

WC súprava kefa + stojan (plast) ks 45    

Čistiaci prostriedok na nerezové povrchy – PULIRAPID 750 ml    ks 125    

Čistiaci prostriedok na elektrické platne, el. sporáky a el. pece   ks 20    

Čistiaci tekutý prípravok CIF 720 g   ks 50    

Sidoluxsprey pomaranč 350 ml ks 20    

Kefa na radiátory s dlhou rúčkou ks 5    

Fixinela prášok ks 40    

Leštenka SIDOLUX Expert na laminátové podlahy 750 ml ks 15    

Leštenka DIAVA Samolesk extra na gumolit 750 ml ks 10    

Mydlo jadrové biele - kokos ks 50    

Chloramin 500 g ks 10    

Drevená palica na handru T – na umývanie podláh ks 15    

Metla ECO + rúčka (portviš) ks 5    

Kefka na ruky malá ks 10    

Súprava metlička + lopatka, plastová ks 10    

Vedro plastové s rúčkou 10 l   (z pevnejšieho plastu) ks 10    

Krieda na mravce ks 30    

BROS – prášok na mravce ks 5    

Hygienické vreckovky  bal. 20    

 
 
SPOLU : 

 

 

 
 


