
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                Lešť 26. novembra 2013                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

Č. p.: ÚŠZV-939-1/2013 

 

 

                        Schvaľujem  

                 Ing. Bc. Andrej Alakša v.r. 

           r i a d i t e ľ Odboru ekonomiky 

 

 

 

V   Ý   Z   V  A 

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 v prechodnom období. 

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť  

Sídlo: 962 63 Lešť 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960 /455 868 

Fax: 0960 /465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba :  Milan Sláviček 

E-mail: milan.slavicek2@mil.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: mjr. Ing. Peter Zubaj 

Telefón: 465 713  

E-mail: peter.zubaj@mil.sk  

 

2) Predmet zákazky (názov):  

    Nákup a dodávka čistiacich prostriedkov  

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o dodávku nižšie uvedených alebo ekvivalentných čistiacich prostriedkov s tým, že 

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo množstvo tovarov meniť podľa potreby. Presná 

špecifikácia predmetu obstarávania aj s predpokladaným množstvom je uvedená v tabuľke. 

 

P.č. Názov čistiaceho prostriedku 
Merná 

jednotka  

Predpokladané 

množstvo 

1. Clin na okná 0,5 l s rozprašovačom - tekutý čistiaci prostriedok na čistenie 

okien, skla, zrkadiel  ks 500 

2. CLEAMEN 320 DEO - tablety do pisoárov 1 kg ks 80 

3. Domestos – závesný košík s tabletkou do WC  40 g ks 2000 

4. Savo kúpelňa 0,5 l s rozprašovačom - tekutý čistiaci prostriedok pre 

kúpeľne a sprchy, na odstránenie vápnitých usadenín, nečistôt a zvyškov 

mydla, na čistenie všetkých povrchov ako armatúry, obklady, sprchovacie 

kúty a vane.  ks 400 
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5. Savo čistiaci krém 720 g - univerzálny, jemný, abrazívny čistiaci krém na 

zaschnuté nečistoty na všetky umývateľné povrchy, na drezy, vane, 

obkladačky a antikor. povrchy  ks 100 

6. Savo univerzál 750 ml na podlahy  ks 200 

7. Savo proti plesni s rozprašovačom 0,5 l- pripravok v spreji na odstránenie 

plesní, rias, lišajníkov, kvasiniek s okamžitým účinkom, viditeľným 

efektom a dezinfekčnými účinkami, vhodný na omietku, keramiku, 

obkladačky, sklo, plast, gumu, nerez  ks 200 

8. Savo prim 1 l ks 300 

9. Savo 5 l - dezinfekčný prípravok 5-L balenie na plochy so širokým 

mikrobiologickým spektrom pôsobnosti. Účinný proti infekčným zárodkom: 

baktérie, plesne, vírusy.  ks 100 

10. Metla priemyselná 25 cm drevená s násadou ks 20 

11. Vedro PVC 10 l s výlevkou,  vyrobené z kvalitného, pevného a 

nezávadného materiálu ks 40 

12. Cif 750 g - tekutý čistiaci prostriedok pre kúpeľne a sprchy, na odstránenie 

vápnitých usadenín, nečistôt a zvyškov mydla, na čistenie všetkých 

povrchov ako armatúry, obklady, sprchovacie kúty a vane.  ks 800 

13. Citra prášok 500 g - práškový čistiaci prostriedok na riad, vane, umývadlá, 

armatúry, obkladačky  ks 500 

14. 
Sifo 500 g - prostriedok na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní, WC a 

kuchynských drezov. Rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny, vlasy 
ks 300 

15. Brait - osviežovač vzduchu spray 300 ml ks 240 

16. Brise - osviežovač vzduchu vanička 150 g ks 150 

17. Osviežovač AIR menline NN ks 30 

18. Fixinela 500 ml - kyslý čistiaci prostriedok na vane, umývadlá, obkladačky, 

WC misy, na odstránenie hrdze, vodného kameňa  ks 400 

19. Jar 0,5 l  -  tekutý čistiaci prostriedok na umývanie riadu  ks 600 

20. Pronto 300 ml - prostriedok na čistenie nábytku  ks 200 

21. Kobex – prípravok na strojové tepovanie 0,5 l ks 20 

22. Hubka na riad s drôtenkou, rozmer 8 x 6cm ks 100 

23. Švédska utierka, rozmer 40x40 cm ks 400 

24. Portviš s drevenou násadou (metla) ks 20 

25. Sáčky do košov 35 l  25ks v rolke rolka 800 

26. Vrecia na odpad 7 x 100 zaťahovacie 80 mik., 120 l 10ks v rolke rolka 200 

27. Domestos 750 ml - tekutý, čistiaci prostriedok pre sanitárnu oblasť, na 

čistenie WC, pisoárov.  ks 800 

28. 
Ajax  1 L- tekutý prostriedok na čistenie a starostlivosť o podlahy  

ks 600 

29. 
Kefa na WC so stojanom (nádobkou)  materiál : plast 

ks 30 



30. Handra na podlahu tkaná šedá, rozmer  50x 60cm  ks 100 

31. Pulirapid Sgrasso 500 ml - koncentrovaný odmasťovací prostriedok 

s rozprašovačom na všetky druhy povrchov  ks 100 

32. Pulirapid Splendi 500 ml -čistič na nerez s rozprašovačom   ks 100 

33. Pulirapid 1 L - čistič na vápenaté usadeniny a vodný kameň koncentrovaný  ks 100 

34. Clarasept  1 L - tekuté mydlo s dezinfekčným účinkom  lt 50 

35. Mitia  -  tekuté mydlo s dávkovačom 500  ml ks 50 

36. Drôtenka kovová veľká Ǿ min. 10cm ks 200 

37. Grilpur 500 ml - čistiaci prostriedok na odstránenie organických pripálenín 

(tukov) a rúr a grilov  ks 50 

38. Xanto 3 in 1 – 500 ml prostriedok na čistenie a starostlivosť o nerezové 

povrchy  ks 80 

39. SAVO kuchyňa na mastnú špinu – bez chlóru  500ml ks 80 

40. Vrecia 60 lt 60x70 cm 20 ks v rolke ks 80 

41. Jar 1 L - tekutý čistiaci prostriedok na umývanie riadu – rôzne druhy 
 ks 150 

42. Savo 5L - saponát na umývanie riadu  ks 38 

 

Dodávky požadovaného sortimentu a množstva jednotlivých položiek budú realizované na 

základe písomnej objednávky spravidla 1x mesačne. 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť doklad  o oprávnení podnikať. 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 dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                             Do 31.12.2013 

 

7) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

                               Najnižšia cena  
 

8) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

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

ÚŠZV Lešť do 02.12.2013 do 10:00 hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

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

-   Cenovú ponuku na celý  predmet obstarávania s cenou bez DPH a  s DPH vrátane dopravy   

na miesto dodania. 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 uvedených v tejto výzve.    

     

  

Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne 

zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „Čistiace prostriedky – súťaž, 

neotvárať“.  

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotene dňa 02.12.2013 o 10:30 hod. 

 

11) Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov v písomnej forme. 

 

12) Podmienky financovania:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním 

služby. 

 

Predávajúcemu 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 a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

 

 

                                                                             

    

 

 

 

   Ing. Andrea Grnáčová v.r. 

                 vedúci referent - OddIaVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


