
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

spracovaná v zmysle  § 9, odst. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 
1. Identifikácia osoby podľa § 7 (ďalej len Obstarávateľ) 
Názov:   Základná škola s materskou školou 
Adresa:  Ulica sv. Gorazda 1, 010 08  Žilina 
Obec (mesto): Žilina 
PSČ:   010 08 
Ulica:  Ulica sv. Gorazda 1 
IČO:  37813064 
Kontaktné miesto: ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina  
Kontaktná osoba:  Mgr. Jozef Englárt  
Telefón/Fax:  041/5656878 
Elektronická pošta: skola@zsgrazda.sk 
Internetová adresa: www.zsgorazda.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 Dodávka čistiacich a upratovacích prostriedkov. 
 

3. Stručný opis 
Dodávka originálneho tovaru na upratovanie a čistenie priestorov školy, pre 3 jeho 
organizačné zložky. Zoznam potrieb je uvedený nižšie. Záujemca v cenovej ponuke 
predloží výslednú cenu za všetky 3 zložky organizácie. 
 
4. Typ zmluvy resp. objednávania 
 Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky podľa potreby 
obstarávateľa, v zmysle jednotlivých cien uvedených v ponuke uchádzača.  
 
5. Podmienky účasti, prípadne požiadavky na uchádzača: 
Cenová ponuka bude vypracovaná podľa zoznamu tonerových náplní v eurách bez 
DPH, pričom uchádzač v ponuke uvedie aj výslednú cenu s aktuálnou sadzbou DPH. 
Cenová ponuka musí obsahovať okrem uvedenej ceny:  
1. Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača a pečiatku  
2. Vyhlásenie uchádzača, že v cene sú zahrnuté náklady na dopravu do miesta 
dodávky zákazky. 
Uchádzači sa pri predložení cenovej ponuky preukážu dokladom o oprávnení 
podnikať a dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazy, minimálne výpisom z OR SR, 
prípadne zo ŽR SR, ktorý vedie MV SR na internete. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo pri akejkoľvek zmene ceny počas trvania zmluvného vzťahu s 
úspešným uchádzačom vykonať vlastný prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnych 
cien na trhu a požadovať od dodávateľa tovaru adekvátnu úpravu cien. Pre 
verejného obstarávateľa nie predpokladané množstvo položiek v ponuke záväzné.
   
6.Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník :  
 
7. Variantné riešenie 
 Neumožňuje sa.   



 
8.Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Nie 
 
9. Miesto dodania predmetu zákazky: 
 ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 
 
10. Lehota dodania predmetu zákazky 
Do 24 hodín od zadania požiadavky elektronickou formou.    
 
11. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk 
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 30.05.2014, v čase 
do 09,00, na  adresu  Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1,  Žilina. Výslednú 
cenu uvedie uchádzač  v EUR s DPH. 
 
12. Možnosť predloženia variantných riešení:  
NIE     
 
13. Podmienky financovania zákazky  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina. 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe 
predloženej faktúry do 30 dní po jej doručení. 
 
14. Kritéria na hodnotenie ponúk 
Jediným kritériom je najnižšia cena. 
 
15. Predpokladaná cena zákazky:   
Predpokladaná cena zákazky je 2 100 € bez DPH. 
 
16. Lehota viazanosti ponúk: 
30.06.2014 
 
17. Použitie elektronickej aukcie 
Nepoužije sa.  
 
18. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie 
súťažné podklady sa preto neposkytujú 
 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :  

Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve. 
Verejný obstarávateľ bude pri hodnotení brať do úvahy len tie potvrdenia a doklady, 
ktoré verejný obstarávateľ požadoval a ktoré budú obsahovať všetky údaje 
požadované v tejto výzve. V prípade ak uchádzač nepredloží vyššie uvedené 
doklady a informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený.  

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z 



predložených cenových ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo 
presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľ. 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tu uvedené verejné obstarávanie, o čom 
budú záujemcovia písomne informovaní. 

Predmet zákazky  

Čistiace prostriedky - Základná škola 

Názov tovaru množstvo 

Krezosan 950ml- žltý obal 60 ks 

Fixinela 500ml 60 ks 

Jar 1l 180 l 

WC kefa 4 ks 

Tep na koberce - Ajeto 500ml 5 ks 

Špongia na školskú tabuľu 30 ks 

Mycia handra 60x80 cm tkaná 120 ks 

Gumenné rukavice hrubšie L 40 ks 

Vrece odpadové hrubé 120 l nie rolka 120 ks 

Prací prášok 9 kg - Lanza 2 ks 

Mydlo 100g 25 ks 

Kryštalická sóda 1 kg 20 ks 

Solvina 450g 4 ks 

Papierové utierky recyklované ZZ zelené /5000ks v balení 5 kartónov 

Diava parket 750ml 40 ks 

Švedska utierka 50x50 cm hrubšia 20 ks 

Čistič na okná 500ml 40 ks 

Sifo čistič odpadov 500g 5 ks 

Násada drevená 160cm 10 ks 

Metlička s lopatkou 5 ks 

Ajax  na podlahy 1l 20 l 

Handra Badentuch 60x50cm 20 ks 

Ajax piesok 500g 20 ks 

Mydlo na ruky 5l biele - balzam do WC - dávkovač 1 ks 

Savo WC 750ml - levandula 3 v 1 , hrdza a vodný kameň 180 ks 

Tekuté mydlo s davkovačom 500ml do tried 30 ks 

Drotenka nerez 3ks v balení 10 ks 

Toaletný papier Jumbo 19, 1 vrstva,recyklovaný  120 ks 

Stierač na okná do ruky 5 ks 

Stierač na okná veľký s teleskopickou ručkou 1 ks 

Hubka na riad hrubšia/5ks v balení 2 ks 

Handra na školskú tabuľu 30 ks 

Mazľavé mydlo 9kg 1 ks 

Krém na ruky 100ml 40 ks 

  

 

 

 



Predmet zákazky 

 Čistiace prostriedky - Školská jedáleň 

 Názov tovaru množstvo 

Jar 200 litrov 

Sóda kryštalická 26 kg 

Mydlo tekuté 20 litrov 

Prášok na riady 72 ks 

Krezosan  36 litrov 

Savo 36 litrov 

Okena  5 ks 

Prach na pranie  25 kg 

Papierové utierky 10 bal. 

Handry na podlahu 10 ks 

Handry na stoly 30 ks 

Kartáč na palicu 4 ks 

Hubky na riady 60 ks 

Kefa círoková na žrdi 6 ks 

Metla 4 ks 

Zmeták  2 ks 

Lopotka malá 2 ks 

Zvon na čistenie odpadu 1 ks 

Ochranný krém na ruky 8 ks 

Hydroxid sodný 4 ks 

Toaletný papier 100 ks 

Oplachovací a umyvací prostriedok do myčky/Integrál compakt/ 3 balenia 

Jednorázové rukavice 1000 ks 

Stierka na okná 4 ks 

Servítky 20 ks 

  

  Predmet zákazky 

 Čistiace potreby - Materská škola 

 Názov tovaru množstvo 

Toaletný papier 150 ks 

Clin na okná 12 ks 

Fixinela s vôňou 20 ks 

Citra 10 ks 

Kryštalická sóda 10 ks 

Mydlo detské 150 ks 

Diava na plávajúcu podlahu 5 ks 

Diava samolesk 10 ks 

Domestos 10 ks 

Pronto 3 ks 

Cif 10 ks 

Prachovka flanelová 30 ks 

Savo Glanc 10 ks 

Jar 10 ks 

Krezosan 10 ks 

Tep 5 ks 



Drátenky železné 3 bal. 

Drátenky umelé 3 bal. 

Lopatka s metličkou 2 ks 

Tekuté mydlo 5 l 

Švédske utierky 20 ks 

Handra na umývanie tkaná 10 ks 

WC kefa s nádobkou 5 ks 

Špongia na riad - bal. 10 ks 5 bal. 

Savo 6 ks 

Savo Prim s vôňou 6 ks 

Ryžiak ručný s tyčou 2 ks 

Stierka na okná s teleskopickou rúčkou 2 ks 

Metla na ometanie pavučín s tyčou 2 ks 

Sifo 3 ks 

Vrece igelitové hrubé 6 ks 

Aviváž 2 ks 

Metla ciroková 1 ks 

Biomat 6 kg 

Ajax na podlahy 10 ks 
 
 
  

                                                                Mgr. Jozef Englárt 

                                                                     riaditeľ školy 


