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   Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          
IČO:                             318 442 
Sídlo:                            Námestie slobody 14   
                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 
      Telefón :                        046/5179601 
      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     
      Kontaktná osoba pre veci technické: Eva Staňová , Mgr. Monika Benková  
      Telefón :                         046/5179508,                     046/5404096 
      E-mail :                          eva.stanova@prievidza.sk  monika.benkova@prievidza.sk 
 
 2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
      2.1 Názov zákazky : „ Náplne do dávkovačov mydlovej peny, papierové utierky do  
                                           dávkovačov, toaletný papier do zásobníkov“.  
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru. 
       2.3 Miesto dodania: Mestský úrad a Mestská polícia v Prievidzi. 
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci tovar doručí     
             v termínoch a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve.  
       2.5 Predpokladaná hodnota zákazky :  2 400,00 € bez DPH   
 
 3.  Opis predmetu zákazky :    
       3.1 Predmetom zákazky je dodanie náplní do dávkovačov mydlovej peny, papierových utierok  
             do dávkovačov  a toaletného papiera do zásobníkov vrátane dopravy na určené miesta  
             dodania. Podrobný opis tovaru, termín dodania  a miesto dodania tvorí prílohu výzvy.  
       3.2 Slovník spoločného obstarávania:  CPV 33761000-2, 33771000-5 
       3.3 Dodanie predmetu zákazky –  do 31.12.2011  
        
4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      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 Fakturácia bude po dodaní tovaru na miesto dodania. Súčasťou faktúry bude dodací list  
           s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.       
           Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.         
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6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
     6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie    
           cenovej ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. 
     6.2 Úspešný uchádzač predloží právoplatný doklad uvedený v bode 6.1, nie starší ako tri      
           mesiace po oznámení úspešnosti.    
 
7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 12.09.2011 do 12,00hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 
7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

           „ Náplne “ - neotvárať.  
 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     1. Najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania vrátane dopravy tovaru na určené miesta. 
                 
 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
     9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  
           zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 
     9.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy po doručení platných dokladov  
           z  bodu 6. Podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s výzvou na  predkladanie   
           cenových ponúk a predloženou cenovou ponukou. 
     9.3 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. 
 
 
 Dátum: 26.8.2011 
 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                             primátorka mesta 
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Opis predmetu zákazky: 
 
Toaletný papier do zásobníkov: 
  
Midi Roll – toaletný papier dvojvrstvový, kotúčový, vnútorný priemer (priemer otvoru) - 5,6 cm, 
vonkajší priemer (priemer celého kotúča) 19,5 cm, šírka papiera 9,5 cm 
 
Maxi Rolka - toaletný papier dvojvrstvový, kotúčový, vnútorný priemer (priemer otvoru) - 5,8 cm, 
vonkajší priemer (priemer celého kotúča)  26 cm,  
 
 Papierové utierky : 
 
Jednovrstvové,  modré, v pozdĺžnom prehybe ( C prehyb) zložené rozmer 23,5 x 9 cm, rozvinutý 
rozmer 23,5 x 32,5 cm (dávkovač BestPaper) 
 
Mydlová pena : 
 
Koncentrát mydlovej peny, Ph – neutrál, biologicky nezávadný,  v balení s obsahom 400 ml a 500 
ml, v pevných plastových obaloch 
(400 ml dávkovač ClassicFoam, 500 ml dávkovač BestFoam)   
  
Toaletný papier, papierové utierky a mydlovú penu obstarávame ako náplne do dávkovačov 
a zásobníkov CWS.  Požadujeme dodať balenia vhodné do dávkovačov tejto značky.    
 
 
Miesta a termíny dodania tovaru 
 
Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza p. Eva Staňová, tel. 046/ 5179508 
 
Termín Toaletný papier Papierové utierky Mydlová pena 
dodávky Midi Roll-2-vrstvový 1-vrstvové, modré 400ml a 500ml 
  
do 30. 9. 2011 120 ks 6 krabíc 10 ks  a 10 ks 
do 31. 10. 2011 120 ks 6 krabíc 10 ks  a 10 ks 
do 30. 11. 2011 120 ks 6 krabíc 10 ks  a 10 ks 
do 31. 12. 2011 120 ks 6 krabíc 10 ks  a 10 ks 
 
spolu: 480 ks 24 krabíc 80 ks 
 
 
Mestská polícia, Nováckeho 14, Prievidza,  Mgr. Monika Benková, tel. 046 / 54 04 096 
 
 
toaletný papier Maxi rolka         48 roliek 
mydlová pena do dávkovačov  500ml                         2 balíky  / 24 ks   
skladané papierové utierky                                          6 krabíc / cca 20.000 ks 
 
Termín dodávky  do 30.9.2011 



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

 
 
 
Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky  
 
 
 
p.č.  Názov tovaru m.j. Počet Cena za 

m.j. 
bez DPH 

Cena 
celkom 
bez DPH 

Cena 
celkom 
s  DPH 

1. Toaletný papier Maxi 
rolka 

ks 48  ks 
 

   

2.  Toaletný papier Midi roll 
 

ks 480 ks    

3. Papierové utierky krabica 
3216 ks 

30 
krabíc 

   

4.  Koncentrát mydlovej 
peny 400 ml 

ks 40 ks    

5. Koncentrát mydlovej 
peny  500 ml 

ks 64 ks    

 
6. 
 

 
Cena celkom s DPH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


