
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov a sídlo:   Ružinovský domov seniorov 

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 

Štatutárny orgán:  Mgr. Terézia Pátrovič - riaditeľka    

IČO:    00 510 173 

Kontaktná osoba:  Gabriela Kostková 

Telefón:   0903 218096   

e-mail:   ekonom@rdssklenarova.sk 

 

Názov predmetu zákazky:  „Čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby a ostatný  

doplnkový tovar“ 

Druh zákazky: tovary (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní) 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 

24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 

39831300-9 Čistiace prostriedky na podlahu 

39831600-2 Čistiace prostriedky na toalety 

39832000-3 Čistiace prostriedky na riad 

39832100-4  Čistiace prášok na riad   

33711900-6 Mydlo   

33741200-8 Krém na ruky   

33760000-5 Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky   

39811100-1 Osviežovač vzduchu   

39820000-6 Organické povrchovo aktívne prostriedky   

39830000-9 Čistiace výrobky 

39831200-8 Saponáty 

39224000-8 Metly a kefy a iné predmety rôznych typov 

39224310-4 WC kefy 

39224320-7 Špongie 

39224330-0 Vedrá 

39224340-3 Koše 

39224350-6 Lopatky na smeti 

 

Hlavné miesto dodania/poskytovania/uskutočnenia predmetu zákazky:  

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava - Ružinov 

 

Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je nákup / zabezpečenie dodania čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v 

zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch (príloha č. 1 – čistiace a dezinfekčné 

prostriedky, príloha č. 2 - hygienické potreby a ostatný doplnkový tovar ), vrátane služieb spojených 

s dodaním tovaru do miest dodania verejného obstarávateľa vrátane vyloženia v mieste jeho 

uloženia a zabezpečenia ekologickej likvidácie všetkých použitých jednorazových obalov. 
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Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky:  

Zmluva uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude 

výsledkom zadávania tejto zákazky alebo do vyčerpania finančného limitu, a to podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr.  

 

Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet 

zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty. 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  do 23.12.2021 do 12:00 hodiny. 

Ponuky musia byť doručené poštou/osobne/e-mailom na vyššie uvedenú adresu/e-mailovú adresu 

v lehote na predkladanie ponúk. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý je oprávnený dodať tovar, uskutočniť stavebné práce alebo 

poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   

- Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

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

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) 

zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.  

- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona 

o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra SR alebo 

výpisom zo Živnostenského registra SR, uchádzač  je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu, že  

verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy. 

- Požadované doklady sa doplnia podľa potreby v závislosti od predmetu zákazky 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia: Ekonomicky najvýhodnejšia 

ponuka z hľadiska kritérií: 

1. Maximálna cena za predmet zákazky - 99 

2. Minimálna zľava vyjadrená/určená v percentách - 1 

 

Typ zmluvy: Rámcová dohoda 

Ďalšie informácie:  

- Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 

Obsah ponuky: 

✓ doklady preukazujúce osobné postavenie: 



 

Ružinovský domov seniorov 
Sklenárova 14, 821 09 Bratislava  
IČO 00 510 173 
ekonom@rdssklenarova.sk 

 

✓ cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre:  

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 17.000,00  EUR bez DPH. V prípade, že 

ponuka v rámci tohto prieskumu trhu presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo označiť ponuku za neprijateľnú.  

 

Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zákazky. Platba sa 

bude realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavenej faktúry.  

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača / predávajúceho / poskytovateľa / zhotoviteľa 

na riadne plnenie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia verejnému 

obstarávateľovi. 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (vykonávaný prieskum trhu) 

z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, t. j. ani jeden uchádzač nebude oprávnený 

uskutočniť predmet zákazky, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 

-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu 

pokračoval. 
 

Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu: Všetky náklady a výdavky spojené 

s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša záujemca/uchádzač, 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto 

prieskumu trhu. 
 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 

obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.  

 

 

V Bratislave, 15.12.2021 
 

......................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
Prílohy: 

• Príloha č. 1 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky,  

• Príloha č. 2 - Hygienické potreby a ostatný doplnkový tovar  
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Príloha č. 1 

Čistiace a dezinfekčné prípravky 

 

Predmet zákazky Jednotka 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Predpokla-

daný počet 

jednotiek 

Cena celkom 

v EUR bez 

DPH za 

položku 

Výška/  

suma DPH 

Cena 

celkom v 

EUR s 

DPH za 

položku 

Fixinela ružová 500ml ks   490       

Fixinela zelená 500ml ks  160    

Lumila 500ml ks   50       

Gril pur total 400ml   ks   180       

Sifo na vod. kameň granulované ks   20       

Savo na pleseň 1L  ks   130       

Savo originál 5L ks   20       

Sanan klasic 5L ks   100       

Pronto sprej na prach ks  80    

Diava sprej ks   40       

Čistič na podlahu Floor 5L ks   80       

Okena 500ml ks   130       

WC Krystal ružový 750ml ks   500       

WC Duck power mix vôní 750ml ks   520       

WC Breft do košíkov + košík mix vôní   ks  110    

Senzi 500ml ks   120       

Desinfekto 5L ks   80       

Incidin oxydes 6L ks   20       

Anios oxy flloor 1kg ks  15    

Cipro tek. prášok 600g ks   320       

Cipro prášok  ks   20       

Greasestrip 5L ks   10       

Mazľavé mydlo 9kg ks   15       

Osviežovač vzduchu sprej mix vôní 300ml ks   420      

Jar 1L ks   70      

Jar PROFESIONAL 5L ks  150    

Prášok do umývačky riadu 2kg ks  3    

Leštidlo do umývačky riadu 1L ks  25    

Tablety do umývačky Jar All in 1 /115ks/ ks  50    

Soľ do umývačky riadu 2kg ks  30    

Cleapolish na nerez  Lorito 500ml ks  10    

Destilovaná voda 5L ks  120    

Cena celkom za dodanie predmetu zákazky       
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Príloha č. 2 

Hygienické potreby a ostatný doplnkový tovar 

 

Predmet zákazky Jednotka 

Jednotkov

á cena v 

EUR bez 

DPH 

Predpokla-

daný počet 

jednotiek 

Cena 

celkom v 

EUR bez 

DPH za 

položku 

Výška/   

suma DPH 

Cena 

celkom v 

EUR s 

DPH za 

položku 

Špongia malá 8,1*5,1*2,5cm   10ks 

3,6g/ks 
ks   20       

Špongia veľká 9*7*4,5 tvarovaná  5ks ks   100       

Drôtenka špirálová nerez   ks   240       

Handra na zem 50*60 netkaná biela ks   50       

Handra viskóza 50*60 mix farieb ks   250       

Švédska utierka 30*35 mix farieb ks   520       

Švédka handra na podlahu 60*50 ks  240    

Utierka univerzálna savá viskóza 38*34 ks   250       

Zmeták s rúčkou 30cm ks   15       

WC kefa s nádobou ks   30       

Stierka na podlahu s palicou 55cm ks   6       

Gumenné rukavice rôzne veľkosti ks   30       

Metlička s lopatkou s gumennou lištou šírka 20cm ks   15       

Ryžák s rúčkou umelohmotný ks   15       

Ryžák  na drhnutie   ks  10    

Vedro umelohmotné 10L ks  10    

Stierka na okno 25cm ks  10    

Umelohmotný výklopný uzavretý smetný kôš 15L ks  20    

Mop komplet plochý ks  30    

Mop komplet hliníkova palica  ks  10    

Mop náhrada mikrovlákno ks  80    

Mop náhrada MikroFaser 40cm  ks  50    

Indulóna modrá ks  200    

Indulóna nechtíková ks  100    

Tekuté mydlo do dávkovačov 5L antibakteriálne ks  40    

Toaletný papier Harmasan 400 útr. ks  1700    

Mydlo antibakteriálne 90g ks  150    

Mydlo 70g ks  80    

Solvik pasta na ruky ks  20    

Utierky Tork Matic plus GreenRoll 6ks kr  30    

Cena celkom za dodanie predmetu zákazky       

 

 


