
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť           Lešť 3. decembra 2013 

Č. p. ÚŠZV – 950-1/2013 

 

 

            Schvaľujem 

    Ing. Bc. Andrej Alakša 

 riaditeľ Odboru ekonomiky 

 

 

VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

na zákazku, realizovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 

Sídlo:    962 63 Pliešovce 

IČO:    00804932 

Telefón:   0960 455 964 

Fax:    0960 465 509 

Stránkové hodiny:  07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba:  Ing. Romana Kyseľová 

Email:    romana.kyselova@mil.sk  

 

2) Predmet zákazky (názov): 

Nákup autokozmetiky. 

 

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je nákup a dodávka nasledovnej autokozmetiky na techniku 

ÚŠZV Lešť.  

 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokladané 

množstvo 

plnenia 

1. Utierka na okná proti zahmlievaniu skla. /CLARIN/ ks 50 

2. Nemrznúca  zmes do ostrekovačov do  - 40 °C liter 300 

3. Škrabka na ľad s metličkou  ks 50 

4. Rozmrazovač  zámkov sprej 50 ml CINOL ks 25 

5. Rozmrazovače  na sklá  sprej GLIKOSOL  500 ml ks 30 

6. Voňavky do interiéru vozidla /AMBI PUR komplet vanilka, jahoda 

s náhradnou náplňou 7 ml/ ks 30 

7. TW 11007 silikónová ceruzka na gumové tesnenie okolo dverí 50 ml ks 30 

8. Sprej na čistenie a leštenie prístrojovej dosky SONAX 300 ml ks 20 

9. Auto šampón s voskom  samo leštiaci  SONAX  1000 ml ks 30 

10. Zmes do ostrekovača letná liter 300 

11. Kefa na umývanie vozidla s prietokom vody dĺžka rúčky 27 cm. ks 15 

 12. Huba na umývanie špongia  min. veľkosť  10x15 cm ks 10 

13. Leštenka na karosérie /čistiaca- leštiaca- konzervačná politúra   
Sonax/ 500 ml ks 20 



 14. Sheron silikónový sprej na ochranu elektroinštalácie v aute proti 

kunám 300 ml ks 10 

 15. Cojote sprej na ošetrovanie pneumatík 400 ml ks 10 

16. Koža jelenica na umývanie  min. rozmer  30x50 cm ks 10 

  

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie 

starší ako 3 mesiace, ktorého predmetom podnikania bude okrem iného aj predaj 

a sprostredkovanie tovaru konečnému spotrebiteľovi. Pri predložení cenovej ponuky 

uchádzač môže predložiť neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál alebo 

úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného uchádzača. 

 

5) Miesto dodania predmetu zákazky: 

ÚŠZV Lešť – Centrálny sklad 

 

6) Termín dokončenia predmetu zákazky: 

Do 16.12.2013 

 

7) Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena na celý predmet zákazky vrátane prepravných nákladov spojených 

s jeho dodaním. 

 

 

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: 

Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na 

podateľňu ÚŠZV Lešť, do 9. decembra 2013 do 10.00 hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4. tejto výzvy. 

Cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvádzať s cenou bez DPH a s DPH 

vrátane dopravných nákladov. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto 

skutočnosť v cenovej ponuke. 

 

Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní 

predmetu obstarávania uvedeného v tejto výzve. 

 

Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky, obálku uzatvoriť 

prípadne zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť  

„Nákup autokozmetiky – súťaž, neotvárať“. Uchádzač uvedie na obálku aj 

kontaktnú adresu. 

 

10)  Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené dňa 9. decembra 2013 o 11.00 hod. 

 

11)  Typ zmluvy: 

 Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasledujúce zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v písomnej forme. 

 



12)  Podmienky financovania: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle ustanovenia § 2 a § 3 zákona 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a musí 

zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zadanej zákazky. 

 

Dodávateľovi sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

13)  Ďalšie informácie: 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma 

a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel s uvedením dôvodov neprijatia 

jeho ponuky. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie 

o zmluve. 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Andrea Grnáčová 

          vedúci referent OddIaVO 

                poverený riadením 


