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Výzva 

na predkladanie ponúk 

 

podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  

Názov organizácie:  Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury 

Sídlo organizácie:  Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

Zastúpený:  PhDr. Mária Marková, PhD. 

IČO:  31825451 

DIČ: 2021177213 

Kontaktná osoba:  Michaela Kubíková  

Telefón:  0911 815 111 

e-mail:  kubikova@pasa.sk 

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury, Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

 

3. Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva 

 

4. Predmet obstarávania:  

Predmetom verejného obstarávania bude dodávka čistiacich prostriedkov. 

 

5. Stručný opis zákazky: 

Čistiace prostriedky podľa prílohy. 

 

6. Termín dodania zákazky:  

do 17.2.2014 

  

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

990,-- EUR bez DPH. 

Cena za dodanie tovaru musí obsahovať všetky náklady uchádzača. Cena za dodanie tovaru 

musí byť stanovená v štruktúre cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH, 

musí túto skutočnosť uviesť. 

 

8. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet obstarávania. Spôsob na preukázanie 

oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie 

o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis 

z internetovej stránky)  
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9. Podmienky dodania:  

Komplexnosť dodávky podľa objednávky a aktuálnej špecifikácie.  

 

10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Platba za plnenie sa 

bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní a prebratí tovaru, potvrdeným 

dodacím listom v súlade s podmienkami kúpnej zmluvy. Cena, uvedená v podpísanej zmluve 

je záväzná počas celého obdobia platnosti zmluvy. 

 

11. Termín a miesto predloženia ponuky:  

Doručiť do 14. februára 2014 do 10.00 hod. na e-mailovú adresu: kubikova@pasa.sk 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. 

  

13. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade, ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

V Trnave, dňa 11.2.2014 

 

 

 

 PhDr. Mária Marková, PhD. 

 riaditeľka školy  
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Príloha:  

 

Názov Množstvo 

Jar 1 l 60 ks 

Krystal mydlový čistič 750 ml 20 ks 

Fiorello 1,5 l 6 ks 

Pavistela 1250 ml 25 ks 

Sanan klasik 1 l 48 ks 

Vileda 1/5 21 bal 

Hubky na riad tvarované 1/5 22 bal 

Isloda krém 100 ml - mix 18 ks 

Indulona červená 6 ks 

Gumené rukavice č.8 18 ks 

Gumené rukavice č.9 3 ks 

Teny 400 g 28 ks 

Servítky biele 24 ks 

Fixinela 500 ml 35 ks 

WC Antikalk 750 ml - zelený 33 ks 

Mycia handra 70x60 6 ks 

Sáčky do koša 1/50 - 50x60 mikr. 18 ks 

Sáčky do koša 1/25 - 54x72 19 ks 

Vrecia PVC rolo 70x110 10 ks 

Palmex 6 kg 2 ks 

Vanish - na biele prádlo 1 ks 

Vanish - na farebné prádlo 1 ks 

Pulirapid 500ml 7 ks 

Krystal na kuchyne 1l 1 ks 

Toaletný papier Fanny 400  útr. 192 ks 

Osviežovač vzduchu 300 ml - mix 10 ks 

Osviežovač gel 150g - vanička 10 ks 

Sany Water - gulička 6 ks 

Pronto spring 250ml - sprej 2 ks 

Pronto tekuté 2 ks 

Švédska utierka 205mg 20 ks 

Jar - tablety do umývačky riadu ( 1/96 ) 3 bal 

Lesk do umývačky riadu 5 l 0 ks 

Krystal na okná 7 ks 

Sítko do výlevky 10 ks 

Utierka bavlnená 30 ks 

Mop 50cm 4 ks 

Mop 40 cm 4 ks 

Náhradné vrecká do vysávača (ORAVA VY-200) 1 bal 

 


