VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
35 541 016
www.vucke.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

JUDr. Stanislav Ďuriček
055 7268 169
stanislav.duricek@vucke.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Dodávanie toaletných potrieb pre Úrad KSK v roku 2018“
3. Typ zákazky:
tovar
4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je postupné dodávanie toaletných potrieb do skladu v budove
Úradu Košického samosprávneho kraja na Nám. Maratónu mieru 1 v Košiciach.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar nový, nepoužívaný, v štandardnej kvalite
a požadovaných parametroch. Dodanie tovaru sa požaduje počas pracovných dní
v čase 7,30 hod.-14,00 hod.. Objednávky budú realizované priebežne, podľa potreby,
emailom alebo telefonicky. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodený
tovar alebo tovar, ktorý nespĺňa požadovanú špecifikáciu predmetu zákazky uvedenej
v zmluve. Konečná cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou zákazky, vrátane
dopravy a vyloženia tovaru na konkrétne miesto objednávateľa.
Špecifikácia toaletných potrieb - predpokladaná potreba pre rok 2018:
a)

tekuté mydlo 5 L
50 ks/ 1 rok
b) toaletný papier dvojvrstvový (kotúč dĺžky 30 m)
11 328 ks/ 1 rok
c) papierové utierky 2-vrstvové biele, recyklované Z-Z, s ražbou, (240x230 mm), 72% belosť
100 kartónov/rok
d) papierové utierky 2-vrstvové Z-Z biele 100% celulóza, s ražbou (240x230mm),
balené 20x200 útržkov, 4000 ks v kartóne
100 kartónov/ 1 rok
e) WC vôňa 75 ml (do aut. dávkovača Tork)
35 ks/ 1 rok
f) antibakteriálne vlhčené utierky (50 ks v balení)
10 ks/1 rok
g) antibakteriálne vlhčené servítky (15 ks v balení)
80 ks/1 rok
h) rukavice nitrilové, nepudrované, určené pre min.riziká, ochrana pred neagresivnými
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nečistotami, 100 ks v balení
4 balenia/rok
i) Univerzálny dezinfekčný prostriedok v spreji, bez chlóru, ničí 99,9 % baktérií, vírusov,
plesní, 500 ml balenie
12 ks /rok
j) Čistiaci WC prípravok s vôňou citrónu 3x50 g v 1 balení
168 balení/rok
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v „Rámcovej zmluve na dodanie
toaletných potrieb“ (ďalej len „Rámcová zmluva“), ktorá je prílohou tejto Výzvy.
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Divízna budova Úradu Košického samosprávneho kraja, súpisné číslo 68, parc.
registra C, parc. č. 4, k. ú. Letná, Košice, Staré mesto (Námestie Maratónu mieru 1,
Košice).
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené prílohami tejto
výzvy.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie
uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy.
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9ods9/dodavanie-toaletnych-potrieb-urad-ksk-roku-2018.html

7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
Zmluva bude uzavretá na dobu určitú do 31.12.2018.
9. Hlavné podmienky financovania a
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

platobné

podmienky,

alebo

odkaz

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Platobné podmienky sú podrobne vyšpecifikované v Rámcovej zmluve.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Neuplatňujú sa.
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
V elektronickej forme do 10.01.2018 na adresu stanislav.duricek@vucke.sk,
s nasledovným textom do predmetu emailovej správy „PONUKA Toaletné potreby –
neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy. Ponuka uchádzača
nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
Nie.
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13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:

26.02.2018

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to na základe najnižšej
celkovej ceny vypočítanej a vyjadrenej v Eurách.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky
najnižšiu cenu celkom v EUR.
Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.
Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom.
15. Obsah ponuky:
- Cenová ponuka,
- Rámcová zmluva v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť
v rozpore s návrhom zmluvy predloženým verejným obstarávateľom v prílohe
tejto výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky ustanovenia zmluvy a do zmluvy
doplní iba svoje identifikačné údaje a cenu plnenia, prípadne iné údaje, ktoré je
potrebné doplniť (úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom následne
vyzvaný na jej doloženie v potrebnom počte rovnopisov),
- Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf .
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
16. Spôsob určenia ceny
Cenovú ponuku na samostatnom liste predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky
celkom v požadovanom rozsahu a to v členení podľa nižšie uvedených písmen, a zároveň
ku každej položke uvedenej pod bodom a) až j) uvedenie jej cenu, konkrétny výrobok
a jeho parametre:
a) tekuté mydlo 5 L
50 ks/ 1 rok
b) toaletný papier dvojvrstvový (kotúč dĺžky 30 m)
11 328 ks/ 1 rok
c) papierové utierky 2-vrstvové biele, recyklované Z-Z, s ražbou, (240x230 mm), 72% belosť
100 kartónov/rok
d) papierové utierky 2-vrstvové Z-Z biele 100% celulóza, s ražbou (240x230mm),
balené 20x200 útržkov, 4000 ks v kartóne
100 kartónov/ 1 rok
e) WC vôňa 75 ml (do aut. dávkovača Tork)
35 ks/ 1 rok
f) antibakteriálne vlhčené utierky (50 ks v balení)
10 ks/1 rok
g) antibakteriálne vlhčené servítky (15 ks v balení)
80 ks/1 rok
h) rukavice nitrilové, nepudrované, určené pre min.riziká, ochrana pred neagresivnými
nečistotami, 100 ks v balení
4 balenia/rok
i) Univerzálny dezinfekčný prostriedok v spreji, bez chlóru, ničí 99,9 % baktérií, vírusov,
plesní, 500 ml balenie
12 ks /rok
j) Čistiaci WC prípravok s vôňou citrónu 3x50 g v 1 balení
168 balení/rok
___________________________________________________________________________
Cena predmetu zákazky......................................................................bez DPH
DPH 20% .............................................................................................EUR
Cena predmetu zákazky celkom.........................................................s DPH
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné)
v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená
a vychádzať z celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu
zákazky, ocenenia všetkých položiek výkazu výmer v príslušnom členení
a ostatných zmluvných podmienok uvedených v Rámcovej zmluve, ktorá je
prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
17. Zmluvné podmienky:
Uvedené v návrhu Rámcovej zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť
aj ekvivalentné materiály a pri dodržaní technických parametrov navrhovaného
zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých
ekvivalentných riešení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 vyhlásené, ak ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné
možnosti verejného obstarávateľa.
19. Prílohy
- Rámcová zmluva.

Košice, dňa: 22.12.2017

JUDr. Stanislav Ďuriček, v.r.
Referent OVOKIA
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