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Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 
Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 
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Vec 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická so sídlom Kušnierska brána 349/2, 
06001  Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky „Zabezpečenie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb“.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická  
Sídlo: Kušnierska brána 349/2, 060 01  Kežmarok 
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy  
IČO: 00 159 468         
DIČ: 2020709680          
Tel.: 052 / 452 30 40             
E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk  

      Internetová stránka: www.soskezmarok.sk 
      Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
      Číslo účtu: 7 000 518 215/8180       IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0051 8215 
      Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Kačmareková Alena 
      E-mail: kacmarekova@soskezmarok.sk 
 
2. Predmet zákazky: 
Predmet zákazky: „Zabezpečenie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb“.  
 
Kód CPV: 33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 
                 39000000-2 Nábytok, zariadenie interiéru, domáce spotrebiče a čistiace prostriedky 

 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie čistiacich prostriedkov a hygienických 
potrieb pre školu a jej elokované pracoviská v súlade s nižšie uvedenou špecifikáciou alebo 
ekvivalentných výrobkov. 

    
3.   Rozsah zákazky: 
Predpokladané množstvo predmetu zákazky je iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej 
spotreby verejného obstarávateľa, podľa skladového účtovníctva za rok 2020 a bude verejným 
obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb. Predmetom 
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fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané 
množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody.  
Predpokladané množstvo je pre obdobie do 31.12.2021 nasledovné: 
 
 

Názov Množstvo MJ 

Ajax 5 l 60 ks 

Antibakteriálne mydlo tekuté  300ml 50 ks 

Ariel color 10,5kg/140PD 10 ks 

Ariel kapsuly 56ks 10 ks 

Arconel  3 ks 

Prípravok na škvrny 1 l (Ariel, Vanish) 2 ks 

Prípravok bieliaci 1l (Ariel white, Vanish white-36 PD) 6 ks 

Aviváž Lenor 1,9 l 10 ks 

Aviváž Silan 1,8 l 7 ks 

Aviváž Cocolino 1,8 l 6 ks 

Biolit 400 ml 1 ks 

BONA SPORTIVE CLEAR ( 5l )- protišmykové 6 ks 

Bonux - prášok na pranie 6 kg   80PD 5 ks 

Bref Power Aktiv 3x50 g 100 ks 

Bref WC závesné guličky 100 ks 

Cif 750ml 100 ks 

Cilit Bang sprej 750 ml 36 ks 

Citra 400g 100 ks 

Clin 500 ml  - náplň 15 ks 

Clin 500 ml pumpa 20 ks 

Čistiaci prostriedok na okná 500 ml 4 ks 

Čistič práčiek 250ml 2 ks 

Domestos  750 ml 240 ks 

Dezinfekcia 1 L (65%) 100 ks 

Dezinfekčný gel 500 ml 40 ks 

Dezinfekčný prostriedok bez chlóru 1 L 30 ks 

Drátenka JUMBO 60 ks 

Drátenka nerez 40 ks 

Finish čistič myčky 250ml 8 ks 

Finish tabletky 100 ks 2 bal 

Finish leštidlo 400ml 3 ks 

Finish soľ 1,5 kg 1 ks 

Fľaša rozprašovač 50 ks 

Fixinela 500 ml 190 ks 

Fixinela kuchyňa 500 ml 4 ks 

Freezer HG cleaner čistič 500ml pumpa 20 ks 

GRILPUR 500 ml rozprašovač 2 ks 

Handra vaflová 65x50cm 40 ks 

Hubka malá 10 ks 20 bal 

Hubka veľká 10 ks 90 bal 

Hydroxid sodný 1 kg 20 ks 

Chloramin 1 kg 15 ks 
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Indulona 85ml 87 ks 

Jar 900 ml 380 ks 

Jar kapsule 96 ks 2 bal 

Kartač prútený 2 ks 

Kefa WC 20 ks 

Kefka na ruky 3 ks 
Kefka žehlička 10 ks 
Kefa ryžák 2 ks 

Kôš plastový 7 ks 

Krezosan 950 ml 30 ks 

Lanza čistič práčky 2 ks 

Lanza prášok na pranie 7,5 kg 4 ks 

Lavór 15 l plast 6 ks 

Lenor 5 l 10 ks 

Lepidlo na myši 135g 7 ks 

Lillien gel Aloe Vera 5 L 10 ks 

Lopata hliníková/AL lišta 1 ks 

Lopatka plast 2 ks 

Lopatka + metlička plastová 15 ks 

Metla 3 ks 

Metla na drhnutie + rúčka 4 ks 

Metla priemyselná 4 ks 

Metla-žltá rúčka 4 ks 

Misa MIX plastová 6 ks 

Mop na podlahu -set I. 4 ks 

Mop na podlahu -set II. 3 ks 

Mop poťah 10 ks 

Mop Soke econ. 7 ks 

Mucholapka 10 ks 

Mydlo 90 g 60 ks 

Mydlo tekuté 5 l 20 ks 

Mydlo tekuté pumpa 500 ml 25 ks 

Odmastňovač 750 ml 60 ks 

Odmastňovač za studena 15 ks 

Osviežovač  sprej 240ml (Glade, Airwick) 7 ks 

Otrava na myši 150g 2 ks 

Obrúsky papierové (balenie á 84 ks) 2 bal 

Persil 3,5L 4 ks 

Portviš 4 ks 

Prachovka látková 15 ks 

Profexil 5 L - dezinfekcia 2 ks 

Pronto sprej 500 ml 16 ks 

Real classic  500 ml 100 ks 

Rukavice   gumené 50 ks 

Rukavice chirurgické 100ks 70 bal 

Sáčky MICRO 10 ks 

Sáčky desiatové 10 ks 

Sanitare 5 L dezinfekčný gel 1 ks 

Sanytol dezinf.  500 ml 50 ks 
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Sanytol na podlahy 1L 35 ks 

Sanytol kúpeľňa  500 ml 22 ks 

Savo 1 l 60 ks 

Savo 4 kg 50 ks 

Savo MIX vôni 1,2 L 28 ks 

Savo proti plesni 500 ml rozprašovač 100 ks 

Sidolux 5 L (na podlahy) 6 ks 

Sifo čistič sifónov 500 g 20 ks 

Sóda kryštálová 1 kg 25 ks 

Solvina 450 g gél 9 ks 

Solvina 5 kg 3 ks 

Somat duo 2x750 ml 4 bal 

Somat tablety do umývačky 100 ks 2 bal 

Somat soľ 1,5 kg 4 ks 

Sprej do topánok 3 ks 

Stierka 3 ks 

Stierka s gumou 2 ks 

Stierka s teleskop. tyčou 2 ks 

Sušiak na prádlo 5 ks 

Súprava WC 10 ks 

Škrobenka levanduľa 500g 6 ks 

Špongiová utierka (bal. 3 ks) 3 bal 

Švedská utierka 30x35cm 50 ks 

Toaletný papier Tento 900 ks 

Toro pasta 200 g 15 ks 

Umy 5 l 34 ks 

Utierka Q clin universal 60 ks 

Utierky kuchynské ( bal. á 5 ks) 35 bal 

Utierky zelené papierové 20 bal 

Vanish na koberce OxiAction 500 ml 2 ks 

Vedro 12 l plast 5 ks 

Vrecia na odpad 120 l/25ks 100 bal 

Vrecia na odpad 30 l/25ks 115 bal 

Zmeták  Bio drevo 20 ks 

Zvon  3 ks 
 
4.   Postup obstarávania: 

§ 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 
 
5.   Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
 

6.   Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
9.456,30 EUR bez DPH. 
 
 

7.   Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti  verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predloženie: 

- Kópie dokladu o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 
ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. výpis z obchodného 
registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). Uvedený doklad je 
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možné v ponuke uchádzača nahradiť aj informáciou uchádzača, že je zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 
písm. f) ZVO (konflikt záujmov).  

- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods.1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní a o súhlase so spracovaním osobných údajov. 

 
8.   Obsah ponuky: 
      Ponuka uchádzača bude obsahovať:  
 

- Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá (vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov 
v príloheč.1). 

- Cenovú ponuku uchádzača, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace 
s výkonom plnenia predmetu zákazky ako sú uvedené v bode 3. tejto výzvy. Cenovú ponuku 
uchádzač uvedie v  sume vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke 
označením „Nie som platcom DPH“ a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu vrátane 
doručenia tovaru bez dodatočného fakturovania iných nákladov. Cena musí byť garantovaná 
počas celého obdobia, verejný obstarávateľ môže akceptovať zmenu rámcovej dohody len 
podľa §18 ods. 3 písm. b) ZVO. 

- Aktuálny doklad o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá predmetu zákazky podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (podľa bodu 7. tejto 
výzvy, napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo 
živnostenské oprávnenie) - fotokópiu. 

- Čestné vyhlásenie - vylúčenie pre konflikt záujmov podľa bodu 7. tejto výzvy - vzor 
v príloheč.2. 

- Čestné vyhlásenie  - zákaz účasti podľa bodu 7. tejto výzvy - vzor v prílohe č.3. 
- Návrh rámcovej dohody, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky ako aj 

skutočnosť, že verejný obstarávateľ neuhrádza zálohové faktúry.    
 
Ponuka bude vyhotovená v slovenskom jazyku. 
 
 

9.    Pokyny k predloženiu ponuky: 
       Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne 

alebo e-mailovou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v úvode tejto výzvy, prípadne na e-
mailovú adresu: kacmarekova@soskezmarok.sk  

       Uchádzač predloží cenovú ponuku s ďalšími požadovanými dokladmi podľa bodu 8. tejto výzvy 
v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ a s označením heslom súťaže 
„Zabezpečenie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb“, na adresu: Stredná odborná 
škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 060 01  Kežmarok alebo na 
niektorú z vyššie uvedených e-mailových adries vo formáte neumožňujúcom úpravu tejto ponuky. 

       Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 17.02.2021 o 11:30 hod. 
 
 
 10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
           Jediným  kritériom  hodnotenia  ponúk  je  najnižšia  cena  s DPH  za  predmet  zákazky pri 

dodržaní požadovanej špecifikácie tovaru. 
     Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou celkom za celý predmet obstarávania, ktorý 
splnil podmienky a požiadavky účasti, dodržal požadovanú špecifikáciu tovaru, splnil podmienky 
určené verejným obstarávateľom a doložil požadované doklady, verejný obstarávateľ vyhodnotí 
ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a oznámi uchádzačovi, že v 
procese verejného obstarávania uspel v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. Ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania 
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neuspeli v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vyhodnotenie 
ponúk bude neverejné. 
 

 
11.  Lehota viazanosti ponúk: 

     Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu na dodávanie tovaru 
v lehote viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 23.02.2021.  

 
 
12.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
            Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením rámcovej 

dohody, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu 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 

 
 
 

 
 
  
 

          Ing. Stanislav Marhefka   
                                                   riaditeľ školy v.r. 
 
Prílohy: 

1. Vzor cenovej ponuky a identifikačných údajov 
2. Vzor čestného vyhlásenia (vylúčenie pre konflikt záujmov) 
3. Vzor čestného vyhlásenia (zákaz účasti) 


