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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

  
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Eva Staňová   

      Telefón :                         046/5179504 

      E-mail :                          eva.stanova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Nákup čistiacich a hygienických potrieb“.            

      2.2 Miesto dodania: Námestie slobody č. 12 a č. 14, Prievidza – prízemie   

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky budú priebežne do konca roku 2020 vystavené objednávky. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 39830000-9. 

                    

 3.  Opis predmetu zákazky :    
 3.1 Predmetom zákazky je nákup a dodanie čistiacich a hygienických potrieb. Množstvá , druh 

a opis produktov je uvedený v prílohe č. 1 tejto požiadavky. Požaduje sa, aby každý druh mal 

etiketu s označením výrobku, uvedením zloženia výrobku, dátum spotreby a s návodom na 

použitie v slovenskom resp. českom jazyku. Doba expirácie jednotlivých výrobkov bude 

minimálne 6 mesiacov od dátumu dodania verejnému obstarávateľovi. Cena za zákazku 

predstavuje náklady na nákup, dopravu na miesta dodania.  

    3.2 Dodanie predmetu zákazky : 

           - 2. polrok 2020 na základe objednávok 

           - dodanie do 7 pracovných dní od doručenia objednávky dodávateľovi 

           - požaduje sa dodanie do 9.00 hod. v dňoch pondelok až štvrtok 

 

4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 
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     5.3 Prílohou faktúry bude podpísaný dodací list od zodpovedného zamestnanca objednávateľa.    

Dodací list bude podpísaný len po prevzatí kompletného tovaru. 

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky). 

     6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).   

     6.3 Ocenené tabuľky príloha k požiadavke.      

     6.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení 

kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

     6.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 13.08.2020 do 11,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza alebo                  

           iveta.krajcikova@prievidza.sk.  

      7.3 Ponuky môžu byť predložené elektronicky alebo v listinnej podobe. Ponuky, ktoré budú  

            predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

„Čistiace a hygienické potreby “ – neotvárať.  
  

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

       Hodnotiacim kritériom je navrhovaná cena – cena za nákup, dopravu na miesta dodania za celý 

predmet obstarávania (obe tabuľky v súčte).  

                      

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 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. 

 

Za opis predmetu obstarávania : Eva Staňová 

 

 

V Prievidzi, 03.08.2020 

 

 

                                                                                                         JUDr. Katarína Macháčková 

                                     primátorka mesta 
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