
Číslo dokladu: VO/2/2/2018

V Ý Z V A
na predloženie ponuky bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na dodanie tovaru /služieb/ stavebných prác /potravín/*

1. Identifikácia verejného obstarávateľa/VO/:
Názov: Základná škola Moskovská 1, Michalovce 
Štatutárny zástupca: Mgr. Marta Dacejová 
Sídlo: Moskovská 1, 071 01 Michalovce 
IČO: 17080720
e-mail VO: z5moskovska@zsmoskovska.sk
Telefón: 056/6435573
Stránkové hodiny: 8.00 -  15.00 hod.
Kontaktná osoba: Iveta Sedlická
e-mail pre zaslanie ponuky: zsmoskovska@zsmoskovska.sk 
Verejný obstarávate!': podľa § 7 ods.l písm. d) zákona Č. 343/2Q15 Z.z.

2. Názov zákazky: nákup čistiacich prostriedkov

3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov počas celej doby platnosti 
Rámcovej dohody na základe samostatných objednávok podľa aktuálnych potrieb -  doprava 
zakúpeného tovaru zdarma.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 6000,- EUR

5. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: rámcová dohoda, do 31.12.2020

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Základná škola. Moskovská 1, Michalovce

7. Lehota na predkladanie cenovej ponuky, miesto a spôsob jej predloženia, jazyk 
ponuky

a) do 23.februára 2018, do 12,00 hod.
b) e-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej 

osoby na adrese verejného obstarávateľa,
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
d) obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH na túto 

skutočnosť upozorni verejného obstarávateľa), doklad o oprávnení dodávať tovar,

8. Obsah ponuky:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 

podnikania, IČO.
DIČ, bankové spojenie, kontaktné telef. Číslo, číslo faxu, intemetová adresa, e-mailová
adresa kontaktnej
osoby

- scan dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky

9. Podmienky financovania: faktúra splatná do 14 dní

mailto:zsmoskovska@zsmoskovska.sk


10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena s DPH, u neplatcu DPH konečná cena.

11. Doplňujúce informácie:
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení 

predmetu zmluvy.

Výzva spracovaná v Michalovciach dňa 7.2.2018. zverejnená na webovej stránke verejného 
obstarávateľa: www .zsmosko vska.sk dňa 7.2.2018

Výzvu spracovala: I.Sedlická

riaditeľka školy



Cenová ponuka na čiastíace prostriedky

Sortiment výrobkov MJ Predpokladané Jed.cena Cena spolu DPH Cena spolu
množstvo/rok bezDPH bez DPH s DPH

SAVO 11 ks 100
KREZOSAN 950mi. ks 100
CITRA400 g ks 100
DIX tekutý prášok 550q ks 50
Handra vaflová 50x60 ks 150
Mydlo tekute 0,651 ks 50
Mydlo tekute 5 1 ks 10
CUN 500 ml.s rozpr. ks 40
FLOOR na podlahy 1,51 ks 100
Diava 200ml. ks 100
Sanytol 500ml. ks 40
Metla+lopatka ks 20
Metala ciroková ks 20
Toaletný papier 1000/24 ks 400
Prací prášok Bonux 6kg ks 15
Domestos 750 ml. ks 100
Sap.na riad JAR 900ml, ks 100
Utierka švédska 40x40 ks 70
Rolo vrece zaťah.601 ks 50
Mydlo toaletné 75 g ks 150
Osviežovač vzduchu 300ml. ks 60
Vrece PE 70x110 cm ks 50
Latex.rukavice M pre dom. ks 70
Cif 720 g. ks 50
Odpadkový kôš 251 ks 20
Fixínela 500ml. ks 50


