
 

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA 
   Trieda SNP 104, 040 11 Košice 

    

Telefón                  Email                                       Internet  IČO 

055 641 51 66  skola@ssske.sk                               http://www.ssske.sk/ 000521965 

  

Výzva na predkladanie ponúk 
(ďalej len „Výzva“)   

  
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“)   
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

     Adresa organizácie:  Stredná športová škola,  Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :   00 521 965                          
       Štatutárny zástupca:  PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:   055/ 6415166                      
       E-mail:     skola@ssske.sk                     
       Internetová adresa:   www.ssske.sk 
               Kontaktná osoba pre informácie ohľadom prieskumu trhu:  Jana Sošková, 055/6415 170 
 
        2.   Druh predmetu zákazky::  

Tovar, služba 
 

     3.   Názov predmetu zákazky: 
„Čistiace prostriedky a materiál na upratovanie“ 

 
4.   Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky ja dodanie tovaru - čistiace prostriedky a materiál na upratovanie, pranie, dezinfekciu, čistenie 
a osobnú  starostlivosť pre Strednú športovú školu , Trieda SNP 104, Košice ( ďalej len „tovar“). 
Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky - doprava naloženie a vyloženie 
tovaru. 
Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe objednávok v plnom rozsahu. 
Tovar musí byť dodaný v požadovanej akosti a kvalite. 
 
Spoločný slovník obstarávania - kód CPV: 

39800000-0   Čistiace a leštiace výrobky   39821000-3   Čpavkové čistiace prostriedky 
   39822000-0   Žieravé čistiace prostriedky  39830000-9  Čistiace výrobky   

39831300-9  Čistiace prostriedky na podlahu  39831400-0  Čistiace prostriedky na obrazovky  
   39831500-1  Čistiace prostriedky na autá                          39831600-2  Čistiace prostriedky na toalety  
   39832000-3  Čistiace prostriedky na riad                           39832100-4  Čistiaci prášok na riad               

30195700-9  Čistiace súpravy na tabule     33741100-7   Čistiace prostriedky na ruky,     
18141000-9  Pracovné rukavice            84240000-7   Rukavice 
18424300-0  Jednorazové rukavice   33741000-6  Výrobky na starostlivosť o ruky 
33141420-0  Chirurgické rukavice                      33741000-6 Výrobky na starostlivosť o ruky, 
33741200-8  Krémy na ruky,     33741300-9 Dezinfekčné prostriedky na ruky, 
33760000-5  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky,     
33763000-6  Papierové uteráky na ruky 
39224300-1  Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností 

 
5.  Miesto dodania zákazky:  
      Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice 
 
6. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  
    Predpokladaná hodnota zákazky je 19.472,00 EUR bez DPH   na celý predmet zákazky 

 
7.  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:  
      Kúpna zmluva na obdobie od uzatvorenia do 31.05.2021 
 

mailto:sgke@sportgymke.sk
http://sportgymke.edupage.org/
http://www.ssske.sk/


8.  Spôsob  a podmienky uchádzačov na predloženia  ponuky: 
     Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač  preukáže spôsobilosť na dodanie tovaru vo          

vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy ( výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského  registra resp. 
potvrdenie  o zapísaní do Zoznamu podnikateľov). Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu, alebo 
úradne overenej  kópie dokladov.  

 
9.  Obsah ponuky: 

a) doklad o oprávnení dodávať tovar podľa bodu č. 8 tejto výzvy 
b) vyplnený „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“  podľa Prílohy č.1 
c) cenovú ponuku  - Príloha č.2 
d) čestné prehlásenie – Príloha č.3 
e) návrh rámcovej dohody – Príloha č.4 

 
Cena predmetu zákazky za obstarávaný tovar sa uvedie na základe vlastných výpočtov, podľa požadovaného 
zadania. Uchádzač K vypracovaniu návrhu použije dokument  „Opis a špecifikácia predmetu zákazky “ ktorý tvorí 
prílohu č.2 – Cenová ponuka. 
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky vrátane dopravy tovaru. 
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej       
navrhovanej cene. 
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  

 Cena predmetu zákazky bez DPH v EUR 

 DPH 

 cena predmetu zákazky s DPH 
 
10.    Miesto predloženia / doručenia cenovej ponuky :  Stredná športová škola, Trieda  SNP 104, 040 11 Košice    
          Ponuku je možné doručiť:  

 osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 
Košice), v uzatvorenej obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:  
- názov a sídlo verejného obstarávateľa 
- názov a sídlo uchádzača 
- označenie:  „súťaž – neotvárať“   
- heslo: „Čistiace prostriedky a materiál“  

 alebo e-mailom na adresu: skola@ssske.sk , kde v predmete správy (e-mailu) bude napísané: „Čistiace 
prostriedky a materiál“ 

                               
11.   Lehota na predkladanie ponuky : do 22.11.2019 do 11.00 hod 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 

 uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
  

 
12. Kritérium hodnotenia ponúk: 

   Kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cena za celý predmet zákazky.  
   V ponukách uchádzačov,  ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná  celková cena predmetu zákazky vrátane DPH  

v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky 
v eurách.   

 
13.  Podmienky financovania:  

 Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. Cena uvedená  v ponuke je záväzná         
počas celého obdobia  platnosti  zmluvy/ objednávky. 

 
              14.  Doplňujúce informácie: 

a) Predložená ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších 
predpisov pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre verejného 
obstarávateľa žiadne záväzky.  

b) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia. 
c) Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka / S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva* 
d) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy/ objednávky, verejný obstarávateľ môže 

vyzvať na uzatvorenie zmluvy/objednávky ďalšieho uchádzača v poradí.  
e) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
f) Ďalej požadujeme rešpektovať 21 dňovú splatnosť faktúr . 

 
 

mailto:skola@ssske.sk


 
 

Prílohy : 

1. Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

2. Cenová ponuka (položkovite podľa špecifikácie predmetu zákazky ) 

3. Čestné prehlásenie uchádzača 

4. Návrh rámcovej dohody 

 

 

 

V Košiciach 14.11.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


