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Titl.: 
Potenciálni uchádzači 

 
 
 
                  /2021  Mgr. Marta Kucharčíková           14. 09. 2021 

Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                            Vybavuje/linka                                                      Bidovce 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si vytipovali aj Vás ako možného dodávateľa  na dodanie 

tovaru a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky. 

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Základná škola s materskou školou 
Sídlo:  Bidovce 209, 04445 Bidovce 
IČO:  51001489 
DIČ:  2120569825 
Telefón:  +421556965284 
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Kucharčíková, riaditeľka      
e-mail:  riaditel@skolabidovce.sk 

 

2.) Predmet zákazky:  „Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov“  

 

3.) Druh zákazky: Nákup tovaru, poskytnutie služby 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník: 33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti;  

  39830000-9 - Čistiace výrobky; 
  60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

4.) Predpokladaná hodnota zákazky: 4 999,00 € bez DPH 
 
6)  Spôsob financovania: 100% vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa 
 
7.)  Miesto dodania: Základná škola Bidovce 
 
8.)  Lehota dodania: do 5 pracovných dní od obdržania čiastkovej objednávky (meilom, telefonicky) 

9.)  Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 

v počte a druhu podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. 

 

10.) Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  
 
12.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 24. 09. 2021. Ponuka predložená po uplynutí lehoty 

nebude zaradená do hodnotenia. 
 

Ponuku je možné doručiť: 
 a)  poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného  

           obstarávateľa: Základná škola a materskou školou Bidovce, Bidovce č. 209, 044 45 Bidovce. Ponuku je 
možné doručiť aj  prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, z ktorej bola odoslaná táto Výzva. 

b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – ČP – neotvárať“ ako aj obchodným menom   
    a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa. 

     E-mail je v predmete potrebné opatriť dovetkom „Súťaž – ČP – neotvárať“ 
c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR 
 

13.) Obsah ponuky: 
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby so 

zapísaným predmetom podnikania – ten sa bude požadovať predložiť až od víťazného uchádzača ku 

dňu podpisu zmluvy 
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b) Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

c) Príloha č. 2 – Položkovitý návrh cien (v Zmluve “Cenník”) 

d) Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy 

 

14.) Požiadavky na cenovú ponuku: 
Navrhovaná  cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady vrátane dodávky na miesto dodania v zmysle zákona 
o cenách.  

 
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

balík položiek uvedených v Prílohe č. 2 s DPH. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ uzatvorí Rámcovú kúpnu zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí 

predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 

vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

16.) Termín zadania zákazky: október 2021 

17.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová kúpna zmluva.  

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, 

neuzatvoriť Rámcovú kúpnu zmluvu. 

Dodávka tovaru bude prebiehať formou objednávka – faktúra.  Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to 

na dobu 3 rokov alebo po dosiahnutí kumulovaného finančného limitu 4 999,00 eur bez DPH. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom  

finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 

Víťazný uchádzač pred podpisom Rámcovej kúpnej zmluvy predloží dôkaz o Zápise v registri partnerov 
verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom 
znení. Ak túto povinnosť nemá, predloží verejnému obstarávateľovi čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. 
 

18.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. z. pre výber 
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 
zmluvné záväzky.   
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok  obstarávania a to aj v prípade, že verejný 
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 
V prípade, ak technické požiadavky tovarov sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

značku, patent, typ, krajinu, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť 

ponúknuť ekvivalentný výrobok alebo materiál (ďalej len ekvivalent) pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 

- ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre 

- uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť, ak ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a 

technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri 

hodnotení ponuky posúdiť, či ponúknutý výrobok, materiál, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu, 

ktorý bol požadovaný v podkladoch.  

V prípade, že uchádzač v ponuke ponúkne takýto ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predloženie 

dôkazu preukazujúceho splnenie tejto podmienky a použitie ekvivalentu v ponuke zreteľne označí. 

 
19.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:  

Mgr. Marta Kucharčíková, tel. kontakt: 055/6965284, e-mail: zsbidovce@stonline.sk – štatutárny zástupca 
        Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbsta.sk – za verejné obstarávanie 
 
20.) Dátum zaslania a zverejnenia: 14. 09. 2021. 

Mgr. Marta Kucharčíková 
                  riaditeľka školy 
 

Prílohy Výzvy na predloženie ponuky: 

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 2 – Položkovitý návrh cien (v Zmluve “Cenník”) 

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy 
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Príloha č. 1 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:   „Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov“  

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou, Bidovce č. 209, 044 45 Bidovce 
 

 

 
Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………………………………………………… 

 
Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 

 
Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 

 
Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciac htechnických:……………….……………………………………. 

 
Bankové spojenie: …………………………………………        Číslo účtu IBAN: ……………….………………… 
 
IČO: ………………………………………… 
 
DIČ: …………………………………………                               IČ DPH: ………………………………………… 
 
Kontaktná osoba uchádzača: ………………………………………… 
 
Telefón: …………………………………………                         Fax: ………..…………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………… 

 

Poradové 
číslo riadka 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:  

„Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov“ 

 
1 

 
Cena za balík položiek uvedených v Prílohe č. 1 
 

 

 
2 

 
Výška DPH v % 
 

 
 

 
4 

 
Hodnota DPH v €  
 

 

 
5 

 
Cena za balík položiek uvedených v Prílohe č. 1 
Vrátane DPH 

 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
 
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu obstarávania na miesto dodávky. 
 
 
 
 
 
V ………………………………., dňa: …………………                     …………………………………… 

         Štatutárny zástupca 
                             (meno, podpis, pečiatka) 
 
 


