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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 
zákazka postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár 

Sídlo: Železničná 2, 987 01 Poltár 

IČO: 37998374 

DIČ: 2022035521 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Zuzana Šmatlíková 

Telefón: 047/4111800 

Email: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Zuzana Šmatlíková 

Telefón: 047/4111800 

Email: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: Zabezpečenie   materiálu pre hygienické kútiky   

2.2. CPV – spoločný slovník obstarávania: 33000000-0  

2.3. Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru                 

2.4. Typ zmluvy: (Forma vzniku záväzku) kúpna zmluva 

2.5. Platnosť zmluvy: 30.09.2015 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Železničná 2, 987 01 Poltár 

3.2. Termín dodania predmetu zákazky:  v dvoch dodávkach podľa potreby 
kupujúceho, najneskôr do 31.08.2015 vždy do 48 hodín po fyzickom prevzatí 

objednávky na čiastkové plnenie predmetu zmluvy 

3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: doručenie zabezpečené dodávateľom na 

základe vystavenej objednávky na miesto dodania predmetu zákazky 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

4.1. Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho vybavenia a výrobkov osobnej 

starostlivosti pre zriadené hygienické kútiky na základných školách v okrese 

Poltár v rozsahu uvedenom v prílohe tejto výzvy vrátane všetkých výdavkov 

spojených s dodaním predmetu zákazky na určené miesto dodania, s osobným 



prevzatím zodpovednou osobou verejného obstarávateľa – p. Ing. Zuzanou 

Šmatlíkovou 

4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na 

 ocenenie predmetu obstarávania – návrh na plnenie kritérií, ktorá tvorí prílohu 

 tejto Výzvy (príloha č.1).  

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 041,00 eur bez DPH 

7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

7.2 Cenové ponuky sú prekladané v tvare: cena za jednotku bez DPH, sadzba 

DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH a informácia o tom, či 

uchádzač je/nie je platiteľ  DPH 

7.3 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz a vyloženie predmetu 

zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky. 

7.4 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 05.02.2015 do 10:00 hod. 

7.5 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach 

a označujú sa „Zabezpečenie   materiálu pre hygienické kútiky – 

NEOTVÁRAŤ“ 

7.6 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Železničná 2, 987 01 Poltár. 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 

rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade 

osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie verejného 

obstarávateľa. 

8. Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2015 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z ESF, ŠR SR a  rozpočtu verejného 

obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Predmet zákazky je 

obstarávaný v rámci realizácie projektu s názvom „Posilnenie komunitnej 

práce – cesta k sociálnej zmene“ podporeného v rámci OP ZaSI 

prostredníctvom IA pre OPZaSI.  

9.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 

9.3 Fakturácia – faktúry budú vystavené po dodaní  tovaru na miesto dodania. 

Prílohou faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

Splatnosť faktúry je 14 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom. 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

10.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať daný predmet zákazky (kópia 

výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne iný relevantný 

doklad).  

10.2 Uchádzač predloží podpísaný návrh zmluvy, ktorý je prílohou č.2  tejto Výzvy 

10.3 Uchádzač predloží Zoznam zrealizovaných zákaziek za 3 roky ku dňu 

uzávierky predkladania ponúk a čestné prehlásenie o ich dodaní s uvedením: 

názvu a  opisu zákazky, lehoty dodania a kontaktnej osoby a kontaktných 

údajov pre overenie si informácií. 

10.4 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že disponuje dostatočnými kapacitami 

na realizáciu predmetu zákazky a že  všetky údaje uvedené v cenovej ponuke 

a priložených prílohách sú pravdivé.  

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

11.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

12. Obsah ponuky 

12.1 Ponuka musí obsahovať: 



- Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou Návrh na plnenie kritérií 

- Doklady v zmysle bodu 10 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači  oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. 

13.2 Cenové ponuky doručené po stanovenom termíne budú vrátené uchádzačovi 

bez otvorenia. 

13.3 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle Obchodného 

zákonníka – Kúpna zmluva, ktorá tvorí súčasť Výzvy (príloha č.2) 

13.4 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača 

v poradí. 

13.5 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. 

13.6 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 

cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

 

Spracoval: Ing. Zuzana Šmatlíková 

 

V Poltári, dňa 27.01.2015 

Ing. Zuzana Šmatlíková 

Prílohy: 

Návrh na plnenie kritérií 

Návrh zmluvy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Príloha č.1 

 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky: „Zabezpečenie   materiálu pre hygienické kútiky“ 

 

 

Identifikačné údaje uchádzača: ......................................................... 

 

Email:  

Telefón: 

   

por. 
číslo názov predmetu VO jednotka 

sadzba 
DPH 

cena za 
jednotku 
bez DPH 

počet 
jednotiek  

cena bez 
DPH 
celkom 

cena s 
DPH 
celkom 

1 

Lekárnička: 
minimálny obsah v zmysle 
bodu C. Prílohy č.1 
Vyhlášky č. 143/2009 Z.z. 
MZ SR ks   9   

2 
Tekuté mydlo: 
objem  500 ml ks   9   

3 

Papierové utierky:  
2 vrstvy, dĺžka minimálne 
124m, šírka minimálne 21 
cm, materiál – celulóza, 
v 1 balení 6ks balenie   4   

4 

Uterák:  
veľkosť 50cm x 30cm, 
100% bavlna, minimálne 
370 g/m2 ks   180   

5 
Kovové háčiky:  
dvojitý háčik, materiál – 
kov ks   90   

6 

Demonštračný model 
zubného chrupu: 
obsahuje zuby, ďasná, 
podnebie ks   1   

7 
Zubná kefka: 
tvrdosť vlákien – mäkká, ks   2   



určená pre deti nad 6 
rokov 

8 
Zubná pasta: objem 50 ml, 
detská, určená pre deti 
nad 6 rokov ks   2   

9 
Dentálna niť: 
voskovaná, minimálne 
dĺžka 50m ks   2   

10 
Medzizubná kefka: 
medzizubná kefka 
s držiakom ks   2   

11 
Ústna voda:  
objem 500 ml ks   2   

12 
Škrabka na jazyk ks   2   

13 

Zrkadlo na stenu:  
tvar – obdĺžník, rozmer – 
dĺžka od 35 cm do 47 cm, 
šírka od 25 cm do 35 cm ks   9   

14 
Plastové poháre: 
objem 0,1 l, v 1 balení 100 
ks balenie   3   

 celkom         

 

 

Vyplnené dňa:  

 

 

                                                                                  ...…………………………………………........................... 

             

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača, meno, 
priezvisko štatutárneho   zástupcu uchádzača 
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                          

  

 

 



Príloha č. 2 

KÚPNA ZMLUVA č..../IAOPZaSI/2014 
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v aktuálnom znení 

 
Predávajúci:  
V zastúpení:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 
 
Kupujúci: Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár 
V zastúpení: Ing. Zuzana Šmatlíková, predseda združenia 
Sídlo: Železničná 2, 987 01 Poltár 
IČO: 37998374 
DIČ/IČ DPH: 2022035521 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 SK67 0900 0000 0050 6032 6419 
 SK72 0900 0000 0003 4172 2 

Čl. 1. 
Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru – zdravotníckych pomôcok 

a hygienického materiálu pre zriadenie hygienických kútikov na základných školách 

v okrese Poltár podľa  Návrhu na plnenie kritérií predloženom predávajúcim zo dňa......... 

, ktorý je prílohou tejto zmluvy a za podmienok nižšie uvedených. 

 

Čl. 2. 

Kúpna cena 

2.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu podľa celkovej 

ceny v predloženej cenovej ponuke – Návrhu na plnenie kritérií vo výške.......................... 

eur s DPH, slovami ...................., maximálne do výšky finančného limitu, ktorým kupujúci 

disponuje na nákup predmetu zmluvy podľa schváleného rozpočtu projektu „Posilnenie 

komunitnej práce – cesta k sociálnej zmene“. 

2.2. Kupujúci cenu plnenia predmetu zmluvy uhradí predávajúcemu na základe 

faktúry, ktorú predávajúci vystaví po dodávke tovaru. Splatnosť faktúry je 14 dní od 

prevzatia tovaru. Úhrada bude realizovaná bankovým prevodom na účet predávajúceho. 

2.3. Fakturované budú predajné ceny platné v Návrhu na plnenie kritérií 

predloženom predávajúcim zo dňa......... , ktorý je prílohou tejto zmluvy. Predávajúci sa 

zaväzuje, že ceny uvedené v cenovej ponuke zostanú platné počas celej doby trvania 

zmluvy. 

 

Čl. 3. 

Predkladanie objednávok 



3.1. Podkladom pre splnenie dodávky je vystavenie objednávky kupujúcim na 

dodanie tovaru s presnou špecifikáciou v zmysle cenovej ponuky zo dňa..... 

3.2. Objednávku kupujúci vystaví  v čase  trvania zmluvy podľa potreby. 

3.3. Objednávka bude predložená písomne a bude doručená osobne, poštou alebo 

e-mailom. Odovzdanie objednávky predávajúcemu musí byť podložené dokladom – 

doručenka, podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho, emailová doručenka. 

3.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa objednávky do 48 hodín od 

prevzatia objednávky do sídla kupujúceho osobne – zodpovedným zamestnancom 

predávajúceho. 

 

Čl. 4. 

Dodávka tovaru 

4.1. Dodanie tovaru zabezpečí predávajúci na vlastné náklady, ktoré sú zahrnuté 

v cenách uvedených   v Návrhu na plnenie kritérií predloženom predávajúcim zo dňa......,  

ktorý je prílohou tejto zmluvy.   

4.2. Dodanie tovaru sa uskutoční v dvoch dodávkach podľa potreby kupujúceho, 

najneskôr do 31.08.2015 vždy do 48 hodín po fyzickom prevzatí objednávky na čiastkové 

plnenie predmetu zmluvy 

4.3.  Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar skontrolovať, tovar poškodený pri 

preprave neprevziať, tovar nepoškodený prevziať a prevzatý tovar zaplatiť.  

4.4. Miestom dodania tovaru, teda miestom plnenia je sídlo kupujúceho, t.j. 

Železničná 2, 987 01 Poltár. 

 

Čl. 5. 

Kvalita tovaru 

5.1. Kvalita dodaného tovaru musí zodpovedať príslušnej platnej legislatíve a 

špecifikácii v Návrhu na plnenie kritérií predloženom predávajúcim zo dňa......,  ktorý je 

prílohou tejto zmluvy. 

5.2. Predávajúci je povinný dodať tovar v rámci doby spotreby, resp. minimálnej 

trvanlivosti.  

5.3. Dodaný tovar musí spĺňať požiadavky na bezpečné používanie a musí byť pri 

používaní dodaného tovaru zabezpečená ochrana zdravia pri práci a manipulácií 

s dodaným tovarom. 

 

Čl. 6. 

Reklamácia a zodpovednosť za vady tovaru 

6.1. Na reklamácie tovaru sa vzťahujú príslušné zákony – č.250/2007 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Kupujúci aj predávajúci pri uplatnení 

reklamácií postupujú v zmysle uvedeného zákona. 



6.2. Zmluvné strany sa pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru 

budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1191 Z.z. 

6.3. Nedostatky dodaného tovaru bude kupujúci reklamovať u predávajúceho 

najneskôr v lehote 2 mesiacov od prevzatia dodaného tovaru. 

 

Čl. 7. 

Fakturácia a platobné podmienky 

7.1. Predávajúci sa zaväzuje, že faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade 

s § 10 zákona č.431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v prípade, že 

kupujúci bude platiteľ DPH, musí faktúra spĺňať aj náležitosti v zmysle §71 zákona 

č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

7.2. Úhrada faktúry za dodaný tovar bude vykonaná prevodom na účet 

predávajúceho a záväzok kupujúceho uhradiť faktúru bude považovaný za splnený v deň 

odpísania  čiastky v plnej výške faktúry z bankového účtu kupujúceho. 

7.3. V prípade omeškania s úhradou si predávajúci môže účtovať úrok z omeškania 

v zmysle platnej legislatívy. 

 

Čl. 8. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom pripísania plnej 

výšky kúpnej ceny z faktúry na bankový účet predávajúceho. 

8.2. Predávajúci má právo okamžite a jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, 

že kupujúci bol v poslednom nákupe v omeškaní s úhradou dlhšie ako 30 dní. 

 

Čl. 9. 

Ďalšie dojednania 

9.1. Prílohou zmluvy je Návrh na plnenie kritérií zo dňa ......., ktorý bol predložený 

v rámci relevantného procesu verejného obstarávania. 

9.2. Akékoľvek zmeny bežného účtu, identifikačných údajov predávajúci obratom 

písomne oznámi kupujúcemu. 

9.3. Akékoľvek zmeny bežného účtu, identifikačných údajov kupujúci obratom 

písomne oznámi predávajúcemu. 

9.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.09.2015. 

9.5. Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomného dodatku, okrem 

ustanovení Čl.1., Čl.2., ktorý bude podpísaný zmluvnými stranami. 

9.6. V otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR.  

9.7. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Posilnenie komunitnej práce – cesta 

k sociálnej zmene“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 



9.8. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP 

a poskytnúť im všetku súčinnosť. 

9.9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami 

a zverejnením na webovom sídle kupujúceho. 

9.10. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch. Predávajúci dostane 1 

exemplár, kupujúci dostane 2 exempláre. 

 

 

V ............................, dňa      V Poltári, dňa 

 

 

 

........................................     ........................................ 

predávajúci       kupujúci 


