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VEC:
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod názvom:
„Upratovacie a dezinfekčné služby“, vrátane všetkých nákladov.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 5 ods. 3 písm. a), §6 a § 117 „ zákazka s nízkou
hodnotou „ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
S pozdravom,

V Rožňave dňa 15.11.2021
PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD
poverená riadením
Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Špecifikácia predmetu zákazky
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a), §6 a § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou „
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:
Názov verejného obstarávateľa: SUBSIDIUM ŠZ a ZpS
Sídlo: Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Poverená riadením zariadenia: PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.
IČO: 00695327
DIČ: 2020941208
Tel.: 058/7322946
E-mail: ivana.gregorova@subsidium.sk
Internetová stránka: www.subsidium.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: SK37 8180 0000 0070 0018 6193
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Ivana Gregorová
Telefón: 058/7322946
Email: ivana.gregorova@subsidium.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Ivana Gregorová
Telefón: 058/7322946, 0905 438 850
Email: ivana.gregorova@subsidium.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: SUBSIDIUM ŠZ a ZpS , Betliarska 18, 048 01
Rožňava
3. Predmet obstarávania: „Upratovacie a dezinfekčné služby„ vykonávanie na mieste určenia.
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva
5. Podrobný opis predmetu zákazky:
Príloha – špecifikácia predmetu zákazky
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 65.833,33 € bez DPH, 79.000, -€ s DPH max.
7. Miesto dodania predmetu zákazky: SUBSIDIUM ŠZ a ZpS , Betliarska 18, 048 01
Rožňava
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Od 1.1.2022 do 31.12.2022
9. Financovanie predmetu zákazky: z bežných výdavkov
10. Lehota na predloženie ponuky: do 25.11.2021 do 10:00 hodiny
11. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, alebo elektronicky
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia cena
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13. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
a. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
b. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis
zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
14. Otváranie ponúk: 25.11.2021 o 11:00 hod.
15. Lehota viazanosti ponúk: počas trvania zmluvy
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie
doklady:
- Doklad o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);
- Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f)
- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením objednávky,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
S pozdravom
....................................................................
PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.
poverená riadením
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Názov zákazky: „Upratovacie a dezinfekčné služby“
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
E-mail kont. osoby: .
Telefón kont. osoby:

P. č.

Položky predmetu obstarávania

MJ

Množstvo
MJ

Cena za
všetky
MJ bez
DPH

Výška DPH
20%
(za všetky
MJ)

Cena celkom
vrátane DPH
– konečná
cena
(za všetky
MJ)

1.

Cena celkom za celý predmet zákazky:
Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH
v ponuke na to upozorní.

Vyplnené dňa:

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného
konať v záväzkových vzťahoch
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Uchádzača/záujemcu :

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod

2.
3.
4.

5.
6.

názvom:“ Upratovacie a dezinfekčné služby“, ktoré určil verejný obstarávateľ.
Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi
bola právoplatne uložená sankcia,
Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum:

Podpis: ............................................
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Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,

1/1

Názov zákazky: „Upratovacie a dezinfekčné služby“
, zastúpení .....................................ako uchádzač, ktorý predložil ponuku
v rámci postupu zadávania zákazky vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu
zákazky výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 15.11.2021, týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu
nášho postavenia v súťaži,
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
pravdivé a úplné informácie.

V

dňa
.................................................................

