Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 30844878
Sídlo organizácie: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Hanúsková
Telefón: 02/50 114 508
E-mail: katarina.hanuskova@nku.gov.sk

2. Predmet zákazky: papierové utierky a toaletný papier, osviežovače vzduchu, mydlová

pena a čistiaci prostriedok na riad, hygienické sáčky (hygobox) vrátane zásobníkov
3. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka papierových utierok,

toaletného papiera, osviežovačov vzduchu, mydlovej peny, hygienických sáčkov,
čistiaceho prostriedku na riad a príslušných dávkovačov/zásobníkov.



Špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe 1 tejto výzvy
Počet požadovaných zásobníkov:
názov zásobníka/dávkovača

počet ks

zásobník na toaletný papier

63

zásobník na utierky

54

zásobník na hygienické sáčky

29

dávkovač na mydlo

48

dávkovač na čistiaci prostriedok

23

dávkovač osviežovača

39

Celkovú cenu tovaru v EUR je potrebné stanoviť ako koncovú cenu pre verejného
obstarávateľa/odberateľa, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru na
miesto určenia.
4. Spoločný slovník obstarávania CPV kód:

 33760000-5, toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
 33711900-6, mydlo
 39832000-3, čistiace prostriedky na riad
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 39811100-1, 398111110-4, osviežovač vzduchu, dávkovače osviežovačov
vzduchu
 42968000-9, dávkovače/zásobníky
5. Hodnota zákazky: do 20 000 EUR bez DPH.
6. Zdroj financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov

štátneho rozpočtu a platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet .
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Právo na
vystavenie faktúry vzniká predávajúcemu až po odovzdaní a prevzatí objednaného
tovaru, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa obdržania kupujúcim.
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bratislava, Priemyselná 2
Trnava, Kollárova 8
Trenčín, gen. M. R. Štefánika 20
Žilina, Predmestská 1613
Banská Bystrica, Horná 57
Košice, Komenského 59
Prešov, Námestie mieru 3
Nitra, Jelenecká 49

 Termín dodania je do 72 hodín od doručenia objednávky.
8. Podmienky účasti: uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské

oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
9. Obsah cenovej ponuky:

a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8 tejto výzvy
b) Návrh ceny za predmet zákazky (viď príloha 1, forma tabuľky)
10. Delenie zákazky: NIE
11. Ceny, mena uvádzané v ponuke: Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny uvádzané
v ponuke sú v EUR bez DPH, uchádzač ktorý nie je platcom DPH uvedie túto
skutočnosť v ponuke.
12. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v opise

predmetu a v prílohe č. 1 tejto výzvy
13. Lehota a miesto na predkladanie cenovej ponuky: uchádzač predloží cenovú

ponuku e-mailom na vyššie uvedenú mailovu adresu alebo doručí poštou resp. osobne
na adresu Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava s označením
obálky „NEOTVÁRAŤ“ VO hygienické potreby, pričom každý uchádzač môže
predložiť ponuku iba raz (jedným spôsobom). Súčasťou cenovej ponuky je cena
a identifikačné údaje uchádzača (vyplnená tabuľka uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy).
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14. Lehota na predkladanie ponuky je: 29.04.2014. do 10:00 hod., rozhodujúcim

termínom je doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi.
15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a miesto vyhodnotenia: Vyhodnotenie

ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa uvedenom v bode 1 tejto výzvy bez
účasti uchádzačov.
 Kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cenová ponuka za celkový predmet
zákazky.
16. Použitie elektronickej aukcie: NIE
17. Uzavretie zmluvy: ÁNO, návrh Rámcovej zmluvy je súčasťou výzvy
18. Trvanie zmluvy: na obdobie 12 kalendárnych mesiacov (od uzavretia zmluvy) alebo

do vyčerpania limitu pre zákazku podľa § 9 odsek 9 zákona o verejnom obstarávaní
(do 20 000 € bez DPH) – posudzuje sa podmienka čo nastane skôr.
19. Doplňujúce informácie: predmet zákazky sa bude plniť priebežne formou

čiastkových objednávok.
V Bratislave dňa: 24.04.2014
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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Príloha 1
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zodpovedná osoba:
Emailová adresa:
Telefónny kontakt:
Názov predmetu zákazky/tovaru : papierové utierky a toaletný papier, osviežovače
vzduchu, mydlová pena, čistiaci prostriedok na riad, hygienické sáčky, zásobniky/dávkovače
 Ceny sa uvádzajú v EUR
 Celková cena tovaru je stanovená ako koncová cena pre verejného
obstarávateľa/odberateľa, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru na
miesto určenia podľa bodu 7 tejto výzvy.
Typ tovaru
Zásobník mechanickýautomat na utierky v roli

Popis tovaru

MJ

Plastové prevedenie,
uzamykateľný, odolný

ks

Náplň do zásobníka automatu Utierky 354m, 1 vrstva,
na utierky
materiál eflex

ks

Zásobník/dávkovač na
mydlovú penu

Plastové prevedenie,
uzamykateľný, odolný

ks

Náplň do
zásobníka/dávkovača mydlová pena
Zásobník na skladaný
toaletný papier
Náplň do zásobníka –
skladaný toaletný papier
Zásobník/dávkovač na
čistiaci prostriedok na
umývanie riadu
Náplň do zásobníka/
dávkovača - čistiaci
prostriedok na umývanie
riadu
Zásobník na hyg. sáčky
(Hygobox)
Náplň do zásobníka na hyg.
sáčky
Dávkovač na osviežovač
vzduchu

Mydlová pena objem 1000
ml, pH neutrálne

ks

Plastové prevedenie,
uzamykateľný, odolný
2 vrstvový

ks

Náplň do dávkovača
osviežovača vzduchu

ks

Plastové prevedenie,
ks
uzamykateľný, odolný, objem
500ml
Prostriedok s dobrými
ks
čistiacimi a odmasťovacími
účinkami,
Plastový, odolný

ks

Bal. 30 ks

ks

Plastové prevedenie,
uzamykateľný,
programovateľný
Objem 310 ml, rôzne vône

ks
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ks

Cena bez
DPH

Cena s
DPH

Rámcová kúpna zmluva
na dodávku tovaru
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami
Kupujúci:

30844878

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
zastúpený: Dr. h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom

IČO:

DIČ: 2020815665
IČ DPH: SK2020815665
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000060603/8180
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
a
Predávajúci:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

...............................
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný v registri:
bankové spojenie:
číslo účtu:
e-mail:
kontaktná osoba:

I. Predmet zmluvy
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov prieskumu trhu na
zadávanie zákaziek označených v odseku 2 tohto článku.
Predmetom zákazky je dodávka hygienických potrieb (ďalej len „tovar“) , ktorých špecifikácia
a množstvá sú uvedené v Prílohe k tejto zmluve.
Predmetom tejto zmluvy je aj úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších obchodných
podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar.
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, určený čo do
presného množstva a druhu kupujúcim v objednávkach do celkovej hodnoty 20 000 eur bez
DPH.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu
cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ak predávajúci poskytne do bezplatného užívania zásobníky, kupujúci je povinný spotrebný
materiál počas trvania zmluvy nakupovať výhradne od predávajúceho.
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1.

2.
3.

4.

II. Kúpna cena a platobné podmienky
Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená v Cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu k tejto
zmluve. Ceny uvedené v cenovej ponuke sú vrátane DPH a zahŕňajú všetky náklady spojené
s dodaním tovaru, vrátane dopravy tovaru do miesta dodania. Ceny sú konečné a nemenné
počas trvania platnosti zmluvy.
Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
dodaním objednaného tovaru do určeného miesta dodania a prevzatím tovaru kupujúcim.
Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej
predávajúcim, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná do 30
dní odo dňa jej obdržania kupujúcim. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania
fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
V prípade, ak faktúra má vecné a/alebo formálne nedostatky respektíve nespĺňa náležitosti
daňového dokladu, má kupujúci právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu, pričom lehota
splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu do obdržania opravenej faktúry kupujúcim.

III. Objednanie tovaru
1. Kupujúci bude objednávať tovar písomnou objednávkou, ktorú zašle predávajúcemu faxom, emailom, poštou alebo predloží osobne.
2. Predávajúci potvrdí objednávku faxom alebo e-mailom najneskôr do 2 pracovných dní po jej
obdržaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje
aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky.
IV. Dodanie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu do 7 pracovných dní od doručenia
objednávky. Predávajúci realizuje dodávku tovaru v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod.
2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorý kupujúci uvedie na
objednávke.
3. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu dodací list, na ktorom kupujúci
potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Jedno
vyhotovenie dodacieho listu ostane kupujúcemu.
V. Akosť tovaru a záruka
1. Predávajúci je povinný dodávať tovar v obvyklej (bežnej) kvalite, v originálnom balení, ktoré
spĺňa všetky požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia.
2. Predávajúci poskytne na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom / dovozcom
tovaru stanovená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia
tovaru kupujúcim. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti /
trvanlivosti / spotreby, vzťahuje sa na tento tovar vyznačená doba použiteľnosti / trvanlivosti /
spotreby.
3. V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený vadný tovar neprevziať a vrátiť
ho predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. Tieto vady kupujúci uvedie do dodacieho
listu.
4. Zistené vady tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatné
odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku kupujúceho z vád bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 30 dní od oznámenia vady.
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VI. Obaly
V prípade, ak predávajúci bude dodávať tovar na vratných obaloch (EUR paletách a pod.), druh
a počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste podľa čl. V bod 3 tejto zmluvy.
Obeh vratných obalov bude založený na výmennom systéme a predávajúci nebude
kupujúcemu fakturovať cenu vratných obalov. Kupujúci bude vratné obaly, v ktorých bol
uložený tovar, vracať predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr však do 3
mesiacov po dni od ich obdŕžania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný
vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od poslednej dodávky. Náklady spojené s vrátením
vratných obalov znáša predávajúci.
VII. Sankcie
1. Pre prípad nedodržania dohodnutých podmienok sú dohodnuté nasledovné sankcie
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru bez DPH za každý aj začatý deň
omeškania. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v
plnej výške.
b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením fakturovanej ceny má predávajúci právo na
úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške zákonných úrokov z omeškania podľa
§ 369 Obchodného zákonníka. Právo uplatniť úroky z omeškania predávajúcemu
nevzniká, ak omeškanie kupujúceho bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť kupujúceho.
2. Lehota splatnosti sankcií je 30 dní odo dna doručenia dokladu, ktorým oprávnená zmluvná
3. strana uplatňuje nárok na zaplatenie sankcie.
VIII. Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú na obdobie 12 kalendárnych mesiacov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy, alebo do hodnoty 20 000 eur bez DPH – posudzuje sa podmienka, čo
nastane skôr.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám, v znení neskorších predpisov.
IX. Odstúpenie od zmluvy
1. Odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo jednotlivej objednávky je možné v prípadoch stanovených
zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, najmä ak predávajúci je
v
omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 5 pracovných dní.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, ak kupujúci je v omeškaní so
zaplatením fakturovanej sumy o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti.
4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán podstatne porušuje povinnosti voči oprávnenej zmluvnej strane vyplývajúce z
tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani po písomnom upozornení.
5. Odstúpenie od tejto zmluvy alebo od jednotlivej objednávky oznamuje oprávnená zmluvná
strana písomne s uvedením dôvodov odstúpenia, oznámenie o odstúpení musí byť
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podpísané osobou oprávnenou konať za zmluvnú stranu v tejto veci. Oznámenie o odstúpení
od tejto zmluvy / jednotlivej objednávky sa zasiela poštou ako doporučená zásielka s
doručenkou na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve. Odstúpenie je účinné dňom
doručenia oznámenia o odstúpení. Odstúpením nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty.
X. Záverečné dojednania
1. Záležitosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou
písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvným stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, jej
ustanovenia sú im zrozumiteľné a určité, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a
súhlasia s ním a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha (špecifikácia tovarov a cenová ponuka vo
forme tabuľky).

V Bratislave, dňa ............................

V Bratislave, dňa ..............................

Kupujúci

Predávajúci
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