
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Čistiace prostriedky

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Mesto Svätý Jur

IČO 00304832

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, SK

Kontaktná osoba Bc. Diana Garajová, 0249202314, poplatky@svatyjur.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 85,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 20.12.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 13.12.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxhmqDsmJ1s9vfFhvvNbbWl
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Upratovacie služby

Podoblasť Čistiace a hygienické prostriedky

Všeobecný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Kúpna zmluva 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxhmqDsmJ1s9vfFhvvNbbWl


Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy 
Cena zahŕňa poštovné, balné a dopravné náklady vrátanie doručenia a vyloženia predmetu plnenia na miesto plnenia - kancelária na
zvýšenom prízemí (10 schodov). 
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny + DPH 
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami. 
Tovar bude dodaný naraz. Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že tovar nebude spĺňať všetky požiadavky v súlade s technickou
špecifikáciou predmetu zákazky.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený
dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Jar prostriedok na umývanie riadu Lemon 900 ml 5,0 ks

2 SAVO Original 1,2 l 5,0 ks

3 NIVEA Krém na ruky SOOTHING CARE 4,0 ks

4 GLADE Aerosol Vôňa čistoty 300 ml 1,0 ks

5 Vrecia do koša 700x1100 /40 mic. 25ks/bal. Čierna / 120 l 2,0 rolka

6 Vrecia do koša odpadové LUMAX 30 l, čierne LDPE 50x60cm /25 ks v rolke, pevné 10,0 rolka

7 Sáčok mikroténový 500 ks 25x35cm role 1,0 rolka

8 Tašky mikrotén 220x420mm do 5 kg 200 ks/rol 2,0 rolka

9 VOUX Jemné tekuté mydlo s vôňou ORCHIDEA 5L 1,0 ks

10 Čistič okien Kärcher WV 50 Plus 1,0 balenie


