
 
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:  „Nádoby, obaly, obalový materiál a ostatný materiál“ 

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

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

33772000-2 Jednorazové papierové výrobky 

33764000-3 Papierové servítky 

33770000-8 Papierové hygienické výrobky 

33771000-5 Hygienické výrobky z papiera 

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

19520000-7 Plastové výrobky 

39514200-0 Kuchynské utierky 

44174000-0 Fólia 

 

 

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 obalových materiálov a ostatného materiálu 

v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch (príloha č. 1), 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. 

 

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 13:00 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: 
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- 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: 

✓ cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre:  

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 8.400,00  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: 
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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 – Obalové materiály a ostatný materiál  
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Príloha č. 1 

Ostatný materiál  
 

Predmet zákazky Jednotka 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Predpokla

-daný 

počet 

jednotiek 

Cena 

celkom v 

EUR bez 

DPH za 

položku 

(predpok. 

množstvo) 

Výška 

v %/  

suma 

DPH 

v EUR 

Cena 

celkom v 

EUR s DPH 

za položku 

(predpok. 

množstvo) 

Zástera jednorazová 50ks bal   60       

Miska hranatá priehľadná 250ml 

1000ks 
kr   12       

Veko na misku priehľadné 1000ks kr   12       

Miska dresing 80ml 5000ks kr   30       

Veko k miske dresing 5000ks kr  30    

Pohár 0,2L transparentný do zásobníka 

100ks 
bal  100    

Toaletný papier Jumbo Roll 190 12ks  bal  20    

Obal hranatý 12*15*7,5cm s vekom   ks   800    

Alobal 29cm*10m ks   20    

Potravinová fólia 45cm**300m ks   10    

Potravinová fólia 29cm*30m ks  10    

Servítky biele 33*33 jednovrstvové bal  1100    

Desiatové sáčky 1,5kg  100ks bal  30    

Mikroténové sáčky 20*30/0,012  100ks bal  900    

Mikroténové sáčky 30*40/0,012  50ks bal  1200    

Sáčky do koša 50*60 čierne 0,040 20ks bal  300    

Sáčky do koša 60*70 čierne 0,040 20ks bal  400    

Mikroténové vrecia 60*100/0,015 ks  1600    

Mikroténové vrecia 40*60/0,015  25ks bal  30    

Igelitové vrecia 70*110/0,040 čierne  

25ks  
bal  550    

Ig.vrecia 70*110/0,040  modré 25ks bal  200    

Ig.vrecia 70*110/0,040 žlté 25ks bal  200    

Mikrótenová taška biela 8kg  50ks bal  10    

Papierové utierky skladané 25*23 

jednovr.300 útrž.biele ZZ 20ks 
kr  50    

Cena celkom za dodanie predmetu zákazky       

 

 


