
DIČ  2021150087 

Úradný názov 
Poštová adresa 
Ičo 

Základná škola s materskou školou 
Športová 33, 919 26 Zavar 
34017381 

Kontaktná osoba Zuzana Jablonická 
iablonickatopcomp.sk 
033 5597260, 033 5597101 
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Telefón 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY č . 2/2015 
/zákazka podl'a § 9 ods.9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a dopinení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov/ 

Názov predmetu zákazky: „Č istiace a dezinfekčné prostriedky" 

1. Stručný opis predmetu zákazky: Dodanie čistiacich a dezinfek čných prostriedkov 
podra špecifikác'ie v prílohe č .1 tejto výzvy 

Dodanie dopInkového tovaru /náradie na 
upratovanie/ 

2 Predpokladaná hodnota zákazky s DPH :do sumy 3.500 E s DPH 

3 Miesto dodania predmetu zákazky Základná škola s materskou školou, Športová 
33, 91926 Zavar. 

4 Možnosť  predloženia ponuky: Ponuka sa predkladá na celý sortiment zákazky. 

5 Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpo čtu 
verejného obstarávatel'a. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavky. 

6 Uplatnenie lehoty na predloženie ponúk: do 28.1.2015 do 12.00 hod. v uzatvorenej 
zalepenej obálke. 

7 Kritériá na predloženie ponúk: -Ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka 
-Dôvoz obstarávatel'ovi je zahrnutý v cene zákazky 
-Uchádza čom, ktorí predlolia svoje ponuky, 

v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 
vznikli s prípravou a doru čením zákazky. 

8. Uchádzač  predloží: - Cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky — ocenený 
zoznam položiek predmetu zákazky podl'a prílohy č.l. k tejto výzve 

- Čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikatel'skú 
činnost' 	

- Doklad o oprávnení podnika ť  — len fotokópiu požadovaného 
dokladu 



9. Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky: ponuku je potrebné doru čit' verejnému 

obstarávaterovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke s poznámkou „ neotvárat" 

a s heslom súraže „Č istiace a dezinfekčné prostriedky" 

10. Dátum dodania zákazky: Priebežne do 31.12.2015. 

11. Ostatné podmienky: Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo odmietnu ť  všetky 

ponuky. Uchádzač  súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávatel'om. 

12. Dátum zverejnenia: 14.1.2015. 

Zuzana Jablonická 
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 

Uchádzač  je povinný vypInif prílohu č .1. 

Príloha č.1 Špecifikácia zákazky „ č istiace a dezinfekčné prostriedky" 

p.č. NÁZOV TOVARU m.j Navrhovaná cena za kus 
s DPH v E 

1. Fixinela 500 ml na hrdzu a vodný kame ň  - zelená ks 

2. Fixinela + 33% - ružová ks 

3. Savo oroginál objem 1 1 ks 

4. Tekuté mydlo antibakteriálne 5 1 ks 

5. Prach na pranie 6 kg bal 

6. Tekutý prášok /Cif, Real ... 500 ml ks 

7. Č istiaci prášok Citra na riad ks 

8.. ALEX na podlahu /laminát, guma 750 ml/ ks _____ 

9.. Saponát na riad /Jar, PUR 1 I/ ks 

10. Indulóna — krém na ruky ks 

Domestos na WC /750 ml/ ks 

12.. Savo proti plesni s rozprašova čom ks 

13. Clin na okná a rámy 1 1 ks 

14. Clin na leštenie okna s rozprašova čom 500 ml ks 

15. Mydielko do WC s nádobkou ks 

16. Mydielko do WC nahradná nápl ň  ks 

17. Diava na obklaclačky ks 

18. Pronto na prach — spray ks 

19. Toaletný papier Tento economy 68 m ks 

20. Kyselina chlorovodiková — soľná 1 1 ks 

21. Grilpur na čistenie rúr 400 ml ks 

22. Tep na strojové č istenie Vanisch 500 ml ks 

23. Chloramint — dezinfekčný prach 1 kg ks 

24. Pulirapid na hrdzu a vodný kame ň  500 ml ks 

25. Odstraňovač  vodného kameňa na rýchlovamé kanvice ks 

26. Okena 500 ml ks 

27. SIFO-čistič  odpadu 500 g ks 



p.č. NÁZOV TOVARU m.j. Navrhovaná cena za kus 
s DPH v E 

1. Drôtenky umelohmotné 3 ks v balení bal 
2. Hubka na riad extra vel'ké balenie po 10 ks bal 
3. Univerzálna utierka 3 ks v balení /ve ľmi savá bal 
4. Gumové rukavice Pár 
5. Metla ciroková ks 
6. Zmeták obyčajný drevený s ru čkou ks 
7. Návlek na mop ks 

8. Mop s klipom ks 
9. Vrecia na odpad 35 1 balenie po 50 ks bal 
10. Odpadovevrecia 1201 balenie po 25 ks bal 
11. Handra na podlahu biela 65x50 cm ks 
12. Papier na pečenie 8 m ks 
13. Alobal 10 m 
14. Sáčky mikroténové na potraviny 30 x 40 cm ks 
15. Utierka bavinená na riad 3 ks v balení bal. 

16. Vedro umelohmotné 5 1 ks 
17. Švédska utierka ks 
18. Kefa ciroková s ráčkou ks 

19. Lopatka a metlička —umelohmotná súprava ks 

20. Jednorazové rukavice 100 ks v balení baL 
21. Papierové utierky skladané do zásobnika bal 
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