
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi 

hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare        

Zastúpený:                 Mgr. Béla Fenes                       

IČO:                           00596493 

Kontaktná osoba:  Némethová Alžbeta ved. prevádzkového úseku                       

Sídlo organizácie:     930 33 Horný Bar č. 226          

Tel:                            031 5597292    

e-mail:                       dss.hornybar@zupa-tt.sk 

Web:   www.dsshornybar.sk 

2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka tekutých pracích práškov pre veľké pračky a nájom 

dávkovacieho systému pre Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare na 

rok 2020 

 

Kód CPV :   39831000 6 Pracie prostriedky 

     

    3.  Opis predmetu obstarávania 

Dodávka tekutých pracích prostriedkov pre nízkoteplotné pranie s dezinfekčným 

prostriedkom na báze kyseliny peroctovej, nainštalovanie a nájom plnoautomatického 

dávkovacieho zariadenia, štatistický zber údajov o spotrebe a pracie programy podľa 

druhu bielizne pre  Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare na rok 

2021. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom. Predmetom fakturácie 

bude len skutočne objednaný a dodaný tovar podľa nevyhnutnej potreby verejného 

obstarávateľa. V cene dodávky je doprava tovaru do DSS.  V závislosti od situácie, podľa počtu 

klientov a ich skladby ako aj doteraz nešpecifikovaných potrieb  spojených s prevádzkou, si 

verejný obstarávateľ vyhradzuje právo s úspešným uchádzačom, s ktorým bude uzatvorená 

Rámcová dohoda, uzatvoriť dodatok o rozšírení predmetu  plnenia. Uchádzač môže v ponuke 

predložiť iný výrobok ako je uvedený v špecifikácii predmetu  zákazky. Takýto výrobok musí 

mať rovnaké alebo porovnateľné čistiace a dezinfekčné vlastnosti a účinnosť garantovanú 

záujemcom, ako výrobok uvedený v tabuľke verejného obstarávateľa.  

 

4. Miesto a termín poskytnutia služby: 

Miesto: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 

Termín dodania: bude stanovený v rámcovej dohode 

 

5. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6.000 eur bez DPH 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 05.12.2020 do 9,00 hod. na adresu: 

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare, 930 33 Horný Bar 226, e-

mailom, alebo v zalepenej obálke s heslom: Dodávka tekutých pracích práškov pre 

veľké pračky a nájom dávkovacieho systému pre  DSS v Hornom Bare“  – 

„NEOTVÁRAŤ“. 

 

8. Otváranie obálok s ponukami: 

Dňa 05. 12. 2020 o 13.00 hod. na adrese:  Domov sociálnych služieb pre dospelých 

      v Hornom Bare 

      930 33 Horný Bar 226 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu DSS bezhotovostným 

platobným stykom na základe faktúry. Verejný   obstarávateľ neposkytuje zálohové 

platby, splatnosť faktúr do 30  dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov:  

a) návrh na plnenie stanoveného kritéria / na samostatnom liste/, cenová ponuka v EUR 

s DPH, aj bez DPH podpísaná štatutárnym zástupcom firmy, resp. spoločnosti,  
b) Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do   

profesijného alebo obchodného registra (je oprávnený poskytovať službu, podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých   

zákonov). 

c)   čestné prehlásenie o dodávke a dovoze tovaru do DSS počas trvania zmluvy 

d)  čestné prehlásenie o platnosti cien počas trvania zmluvy  ( možnosť zmeny ceny len 

so súhlasom štatutárneho zástupcu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK). 

V prípade, že nepríde k dohode,  má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy  

s viazanosťou 60 dní pre dodávateľa.  

   

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH   

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

 

12. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

         

 V Hornom Bare: 25.11.2020 

 

 

        Mgr. Béla Fenes 

          riaditeľ DSS 

  



 

 

Príloha:  Predpokladaná priemerná ročná spotreba TPP pre DSS na rok 2020k 2020 


