
Požiadavka na prieskum trhu 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov :   Zariadenie pre seniorov Prievidza 

IČO :   00648698 

Sídlo :   J. Okáľa 773/6, 971 01 Prievidza 

Zastúpený:   Ing. Richard Fodor, riaditeľ   

 

Kontaktná osoba pre predmet obstarávania :  

 Ivana Pažická 

 tel: 046/5199321, 0903353210 

spravamajetku@zps-prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky: „Čistiace prostriedky na rok 2021“ 

2.2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 

2.3 Miesta dodania:   Zariadenie pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza 

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. 

3. Opis predmetu zákazky 

3.1 Predmetom zákazky je dodanie čistiacich prostriedkov, v súlade s nižšie uvedeným 

opisom, vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania, s osobným prevzatím 

zodpovednými osobami verejného obstarávateľa.  

 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru v množstvách: viď príloha tabuľka 

3.2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na 

ocenenie predmetu obstarávania, podľa prílohy č. 1.  

3.3 Dodanie predmetu zákazky –  zmluva uzatvorená na obdobie od 1.1.2021 –        

 31.12.2021. 

3.4 Podmienky dodania 

• termíny dodania : raz štvrťročne na základe objednávky  a do 5 pracovných dní od 

doručenia objednávky,   

• počet odoberaných kusov bude spresnený v objednávkach počas trvania zmluvy, 

• presný termín dodania bude dohodnutý telefonicky so zodpovedným pracovníkom 

verejného obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred, 

• čas dodania – pondelok až piatok, pracovné dni, v čase 7:00 do 14:00 hod. , 

• fyzické doručenie do priestorov skladu v mieste dodania  

• fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim 

a odsúhlasovaní kompletnosti dodávky 

• dodací list a faktúra bude súčasťou dodávky. 

3.5 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie, vrátane 

dopravy do miesta dodania, do priestorov určených zodpovedným pracovníkom 

verejného obstarávateľa. 

4. Možnosť predloženia ponuky 

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

5.2 Zálohy nebudú poskytované. 



5.3 Faktúry - faktúry budú vystavené za jednotlivé objednávky. Súčasťou faktúry bude 

dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

6.1 Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. 

6.2 Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach 

a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor 

alebo nehnuteľnosť a pod.). 

6.3 Ocenená tabuľka na ocenenie – príloha č. 1 tejto požiadavky 

7. Lehota na predloženie ponúk 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 1.12.2020 do 14:00 hod. 

 7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená   

       v bode č.1.  

7.3 Ponuky môžu byť predložené elektronicky alebo v listinnej podobe. Ponuky, ktoré budú 

 doručené v listinnej podobe  musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené:   

 „Čistiace prostriedky na rok 2021“. 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk 

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný 

obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi. 

9.2 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, alebo 

nebudú vyhovovať požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 24.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Fodor 

riaditeľ ZPS Prievidza 

 

 

 

 

 



                                  Príloha č. 1 

 

Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky čistiace prostriedky na rok 2021 

p.č. Názov tovaru m.j. Počet 

Cena za 

MJ 

bez DPH 

Cena 

celkom 

bez DPH 

Cena 

celkom 

s DPH 

1. 

Indulona krém na ruky 

univerzálna modrá 100 g ks 1800    

2. 
Mates čistenie odpadov 500 g 

ks 60    

3. 

Van prášok na usadeniny a 

mastné nečistoty 500g ks 160    

4. 

Clin prostriedok na umývanie a 

leštenie okien a skiel 

s alkoholom Henkel 750 ml ks 150    

5. 

Rex prach na pranie farebné i 

biele prádlo 54-60 PD     ks 300     

6. 
Kryštalická sóda 1 kg 

ks 80    

7. 

Jar na umývanie riadu učinný 

proti mastnote 900 ml ks 720    

8. 

WC gel Bref, gelová náplň do 

závesných kočíkov na WC 360 

ml ks 120    

9. 
Tekuté mydlo 1 l 

ks 280    

10. 

Škrob na prádlo syntetický 

500 ml ks 30    

11. 

Pronto na nábytok proti prachu v 

rozprašovači, spray 400 ml ks 10    

12. 
CIF tekutý prášok 500 ml 

ks 160    

13. 

Dix gril z rozprašovačom,tekutý 

čistiaci prostriedok na čistenie 

grilov,rúr,plechov 500 ml ks 55    



14. Ajax na podlahy 1 l 
ks 

60    

15. 
Aviváž Silan 1 l – 37PD 

ks 230    

16. 

Osviežovač do WC v spray, 

rôzne vône 400 ml ks 260    

17. 

Čistiaci prostriedok do 

umývačky riadu na strojne 

umývanie riadu 12 kg LD 12 ks 24    

18. 

Čistiaci prostriedok do 

umývačky riadu na strojný 

oplach a leštenie riadu 10 kg 

RA10 
ks 20    

19. 

Soľ do konvektomatu-tablety 25 

kg do zmäkčovačov vody ks 10    

20. 

Finish do umývačky riadu, 

dvojvrstvová tableta s aktívnou 

penou 5- 60tab ks 12    

21. 
Hubka na riad stredná 

ks 500    

22. 

Dratenka na riad jemná nerezová 

2 ks/bal ks 200    

23. 

Švédska utierka mikrovlákno, 30 

x 30 cm ks 250    

24. Utierka soft oranžová ks 330    

25. Metla  s drevenou násadou  
ks 

20    

 Cena celkom 
 

    

 

            

 

 



 

 

 

 

Zariadenie pre seniorov Prievidza, ul. J. Okáľa 6,  971 01 Prievidza 

 
 

 

 

 

Belokostolský Vladimír 

Bojnická cesta U 3 

972 17 Kanianka 

 

 

 

    
Váš list zn./zo dňa             Naša značka  Vybavuje  Dátum 

                Ivana Pažická/0465199321        10.12. 2019 

 
 

Vec:  „Nákup čistiacich prostriedkov na rok 2020 

 –  oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

      V zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov   Vám oznamujeme, že Vaša ponuka bola  

 

p r i j a t á 

ako úspešná pre dodanie: „Nákup čistiacich prostriedkov pre ZPS“ z dôvodu predloženia 

vyhovujúcej ceny.  

      Následne s Vami bude uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku predmetu zákazky.  

      

      S pozdravom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Richard Fodor 

                                                                                                        riaditeľ ZPS Prievidza 

 

 



ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU 

 

Názov zákazky:  Čistiace prostriedky na rok 2020 

Druh zákazky: Tovar  

 

P. č. 

Uchádzač 

(obchodné meno, 

adresa) 

Kontaktná 

osoba 

Cena v € 

bez DPH 

Cena v € 

s DPH 

Splnenie 

podmienok 

požiadavky 

Dátum 

predloženia 

cenovej 

ponuky 

1. 

Belokostolský 

Vladimír, Bojnická 

U3, Kanianka 

Belokostolský 11016,70 13220,04 áno 9.12.2019 

2.  

CERTUS 

Nám.slobody 25, 

Prievidza 

Svitok Pavel 11146,80 13376,16 áno 9.12.2019 

3. 

M.S.- MONT, 

Štúrova 832/33, 

Bojnice 

Meszáros 

René  
11115,80 13338,96 áno 9.12.2019 

       

 

 

 

Vybraný uchádzač:     Belokostolský Vladimír Kanianka 

Zdôvodnenie výberu:  cenovo najvýhodnejšia ponuka čistiacich prostriedkov podľa našich  

   požiadaviek 

Obstarávacia cena:    13220,04 € s DPH 

 

Spôsob vzniku záväzku: -  na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie 

-  na základe zmluvy a následnej fakturácie 

 

Zdôvodnenie postupu (priameho zadania): 

 

Prieskum trhu vykonal: 

Meno, priezvisko, podpis: Ivana Pažická    .................................................. 

 

Ponuky vyhodnotil: 

Meno, priezvisko, podpis: Ivana Pažická   .................................................. 

 

S výberom súhlasí: 

Meno, priezvisko, podpis: Ing. Richard Fodor            .................................................. 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 10.12.2019 

 

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

Ing. Richard Fodor 

riaditeľ ZPS Prievidza 



 
 
Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej Kontrole a audite.  
Finančná operácia alebo jej časť je v súlade: 

a) so schváleným rozpočtom ZPS Prievidza 
b) s osobitnými predpismi, so zák. o verejnom obstarávaní, s Príkazným listom PM o uplatňovaní 

postupov VO v platnom znení, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, alebo v nej pokračovať. 

 
 
 
 
........................................      ............................................. ......................................... 
              dátum              meno a priezvisko                     podpis 
 
 
........................................            .............................................         .......................................... 
              dátum         meno a priezvisko                podpis 
 

 


