
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

Zákazka s nízkou hodnotou 

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

(ďalej len “zákon”) 
 

Druh zákazky: Tovar 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Úradný názov: Mesto Pezinok   IČO: 00305022 

Poštová adresa: Radničné námestie 7  PSČ: 902 14 

Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Solga 

 

Kontaktná osoba: Daniela Snopeková, tel. 033/6901 173 

E-mail: daniela.snopekova@msupezinok.sk 

 

2. Predmet zákazky 

„Čistiace potreby pre Mesto Pezinok (Mestský úrad)“ 

 

3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky 

do 10.000,00 EUR bez DPH (12.000,00 EUR s DPH) 

 

4. Lehota na predkladanie ponuky, jej forma a dátum vyhodnotenie ponúk 

Lehota na predkladanie ponuky: do 03.07.2012 (vrátane) 

Forma predkladania ponuky: 

elektronicky na e-mailovú adresu daniela.snopekova@msupezinok.sk 

Ponuka musí obsahovať: 

(a) identifikačné údaje uchádzača 

(b) vyplnená tabuľka so zoznamom jednotlivých položiek čistiacich potrieb, uvedená v prílohe; 

celkovú sumu uviesť bez DPH aj s DPH 

(c) čestné prehlásenie uchádzača, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet 

obstarávania sú úplné a pravdivé ako aj to, že rozumel a súhlasí so všeobecnými podmienkami 

a ostatnými požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky 

Dátum vyhodnotenia ponúk: 10.07.2012 (prípadne podľa termínu pravidelnej porady zvolanej 

štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa) 

 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponuky 

Najnižšia cena za kompletnú zákazku celkom. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude 

najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

6. Všeobecné podmienky k predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ponuky dodržať tieto všeobecné podmienky: 

a) lehota dodávky tovaru: do 24 hodín 

b) v prípade súrnych požiadaviek je lehota dodania do 14:00 hod. toho istého dňa, prípadne do 

konca pracovnej doby t.j. 16:00 hod., podľa  hodiny nahlásenia požiadavky 

c) dodanie tovaru priamo na Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, Pezinok, 1. poschodie,  

miestnosť č. 8 (sklad) 

d) garancia cien za jednotlivé položky: minimálne 12 mesiacov (ceny požadujeme ako stabilné 

a nemenné po celú dobu) 

 

 

7. Doplňujúce informácie 

a) verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu 

s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy 

nemohol predpokladať, alebo ak nastanú okolnosti v zmysle § 46 zákona. 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

8. Typ a trvanie zmluvy 

Rámcová dohoda s trvaním 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 

 

9. Hlavné podmienky financovania 

Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, bez 

poskytnutia zálohovej platby. 

 

10. Dátum vyhotovenia a uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 

26.06.2012 

 

 

 

 V Pezinku, 26.06.2012 

 

 

 

 

       Daniela Snopeková 

       referent správy majetku 

       majetkovoprávneho odd. MsÚ v Pezinku 

 

Príloha: 

Excelovská tabuľka so zoznamom jednotlivých položiek čistiacich potrieb 



Názov Mj Ročná spotreba Cena za Mj s DPH

1 Toaletný papier 2-vrstvový mäkký ks/200útržkov 4 000

2 Toaletné mydlo VOUX ks 50

3 Fixinela ružová 500 ml ks 50

4 Mr. Proper 750 ml ks 60

5 Domestos 750 ml ks 60

6 Prostriedok na riady 5l ks 17

7 Prostriedok na riady 1l ks 20

8 Prostriedok na riady 0,5 l s dávkovačom ks 20

9 Citra 400g ks 50

10 Savo Prim 1l ks 30

11 Handra podlahová švédska 50x60 hrubšia ks 100

12 Mydlo tekuté 5l ks 25

13 Mydlo tekuté 500 ml s dávkovačom ks 15

14 Univerzálna utierka bl/5ks 10

15 Indulona nechtíková ks 30

16 Indulona A/64 ks 30

17 Diava parket 750 ml ks 20

18 Pur balsam 500 ml ks 20

19 Rukavice gumenné Vileda standard bl 40

20 Hubky na riad 10 ks malé bl/10ks 15

21 Clin rozprašovač 500ml ks 10

22 Clin náplň 500ml ks 15

23 Hubková utierka bl/3ks 15

24 Papierové utierky skladané "ZZ" 10x25 cm bl/250ks 400

25 Papierové obrúsky biele 33x33 bl/100ks 30

26 Švédska utierka 35x40 cm ks 40

27 Diava na nábytok - sprej ks 20
28 Pissoir tablety Larrin bl/900g 7

29 Vrecia na odpad LDPE 700x1100 40mic. ks 700

30 Vrecia na odpad LD 500x600 40mic. ks 100

31 Mikrotenové vrecia do koša 50x60 ks 500

32 Prací prášok Bonux 6 kg ks 10

33 Savo Perex 1l ks 15

34 Aviváž Lenor  2l ks 10

baleniach ako uvádzame, treba uviesť presne množstvo v akom je výrobok

zabalený (t.j. najmä pri položkách č.14,20,23,28).

Ponuka

Ak nie je zo strany dodávateľa možné dodať požadový tovar, ale len

Výberové konanie na dodávku čistiacich a hygienických potrieb

Ostatné podmienky:

Firma:..................................................

Dodacia lehota (v dňoch)

Splatnosť faktúry (v dňoch):

Zľava na ostatný sortiment predajcu (v%):

Garancia ceny v mesiacoch (min. 12 mes.):

náhradu žiadame uviesť názov. Takisto ak sú ponúkané výrobky v iných


