
VVÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Čistiace a leštiace výrobky “ 

  

Zákazka s nízkou hodnotou 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 o 

verejnom obstarávaní “).  

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 37910337  

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Udvardyová , č.t. 044/2883304 

E-mail: obstaravanie@aos.sk  

Názov predmetu zákazky : „Čistiace a leštiace výrobky“ 

Druh zákazky: nákup tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 39800000-0 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky  

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 11.12.2020 

Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 

393, 031 01 Liptovský Mikuláš pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod. 
  

Predpokladaná hodnota zákazky do: 5.833,-  EUR bez DPH  
 

 

Predpokladané množstvá: Viď príloha  
 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

 

P.č. Názov tovaru 
Cena bez DPH 

v EUR 
Cena s DPH v 

EUR 
Cena celkom 

S DPH 

1 Čistiace a leštiace výrobky  

  

Cena celkom 

S DPH 
 

 
 

 

  Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

   

  Najnižšia predložená ponuka  za celú zakázku. 
 

Osobitné požiadavky na plnenie:  

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vyloženie v mieste skladu v pracovných dňoch od 8,00 hod do 

13,00 hod. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne 



potrebovať a do výšky vyčlenených finančných prostriedkov. Dodanie tovaru bude realizované na 

základe riadne vystavených (čiastočných) objednávok. Dodávateľ si vyhradzuje právo na dodanie 

konkrétnych výrobkov, nie ekvivalentov. Doba skladovania výrobkov musí byť min. 12 mesiacov. 

 

Dátum, miesto a čas: Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického 

systému www.ezakazky.sk do zákazky „Čistiace a leštiace výrobky“. Dokumenty k ponuke a 

Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na 

Odoslať ponuku. 

 

Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do 03.12.2020 do 10,00 hod. Ponuky doručené po 

uplynutí lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  

 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami  

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky 

elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, 

nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a 

komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo 

uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa  bude uskutočňovať 

elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja 

ezakazky na portáli www.ezakazky.sk, 

 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť 

zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického 

nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.  

V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému 

obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli 

www.ezakazky.sk. 

Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta 

záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.  

Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) 

resp. informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu 

resp. informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál 

www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, 

alebo záujemcu/uchádzača. 

Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej 

republiky, t.j. 

 

Špecifikácia predmetu obstarávania:    - viď príloha č. 1 
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1
Švédska utierka z mikrovlákna 40x40cm – farba ružová, žltá,

modrá, zelená
ks 400 0,8 320

2
Handra na podlahy 50x60 cm mikrovlákno – farba modrá, žltá,

zelená, ružová
ks 400 1,13 452

3
Zmeták drevený s drevenou násadou, prírodné vlákna, tyč dlhá

140 cm, rozmer 30 cm
ks 70 4,3 301

4 Vrecia na odpad 600x700, 60 l po 25 ks v rolke 30 mikrónov
rolka=25k

s
500 1,8 900

5 Osviežovač vzduchu v spreji 300 ml 100 1,6 160

6

Cif krém original krémový 5% alebo viac, ale menej ako 15%

aniónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% neiónové

povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum,

500ml 500 1,9 950

7
Clin Univerzal čistič okien s alkoholom v praktickej pištoliMenej

ako 5% aniónové tenzidy, parfum (Citral
500ml 200 1,6 320

8 Zmeták ručný , drevený s prírodným vláknom, rozmer 28,5x4,5 cm ks 50 2,16 108

9
Zmeták plastový s násadou dlhou 120 cm, plastové teleso so

závitom, syntetické vlákna
ks 70 5 350

10

Kleen Blizzard čistiaci prostriedok pre podlahové automaty,

pH:11,hustota: 1030g/l, vôňa mydlová, má nízku penivosť, vhodný

do podlahových automatov, silný emulgátor, vhodný do

priestorov, kdesa pracuje s potravinami, na všetky typy podláh,

zanecháva antistatický povlak

ks=10l 40 45 1800

11 Lopatka s metličkou krátka set 100 1,8 180

12
Mop plochý 45x15cm s teleskopickou otáčacou tyčou, dĺžka 86-

130 cm
ks 50 13 650

13 Mop náhrada mikrovlákno 45x15 cm ks 50 6,3 315

14
Strapcový mop extra silný 350 g so závitom, rukoväť k mopu 130

cm, vedro so žmýkačom na strapcový mop 14 l
set 10 16 160

15 Strapcový mop extra silný 350 g so závitom ks 10 3,6 36

 

Zoznam požadovaného materiálu s predpokladanými počtami : 


