
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na civilnú zákazku s nízkou 

hodnotou 

     ___________________________________________________________ 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice        

Zastúpený:                 Dr. Tibor VARGA                   

IČO:                           31875114 

Kontaktná osoba:  Dr. Tibor Varga, riaditeľ                      

Sídlo organizácie:     930 37 Lehnice  

Tel:                            031/5692197                                

e-mail:                       dsslehnice@zupa-tt.sk 

web stránka:  www.dsslehnice.zupa-tt.sk 

    www.dsslehnice.sk 

 

2. Predmet obstarávania:  Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hyg.  výrobkov  
 

    

      3.   Opis predmetu obstarávania: Dodávka čist., dezinf. a hyg. výrobkov  pre DSS pre  

            dospelých v Lehniciach na rok 2019. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky vo  

            forme opisu jednotlivých výrobkov ich parametrov a predpokladaných množstiev 

            je uvedená v tabuľke, ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy. Predmet obstarávania 

            obsahuje aj prepravu a rozvoz tovaru podľa potrieb obstarávateľa. 

                

4. Miesto a termín dodávania tovarov:  

Miesto: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach 

Termín dodania:  rok 2019 priebežne. 

   

5.   Komplexnosť dodávky: 

            Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania s DPH a aj bez DPH. 

 

6.   Predpokladaná hodnota zákazky:   9 500,00 € s DPH 
 

 

 7.  Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 23.01. 2019 na adresu Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná č. 

588,  930 37 Lehnice v zalepenej obálke  s heslom:      

.“ – DSS Lehnice - SÚŤAŽ - neotvárať“.  

 

 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania : 

      predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov DSS pre dospelých  

      v Lehniciach, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť  

    vystavených faktúr je 30 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

9. Podmienky účasti uchádzačov : 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti predloženia cenovej ponuky  na vyplnenom 

tlačive a v stanovenom termíne t. j. do 23. 01. 2019.  

http://www.dsslehnice.zupa-tt.sk/


 

       
 

10.Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádzačov sa určí  

porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH  uvedených  v jednotlivých ponukách 

uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za 

poskytnutie predmetu zákazky. 

 

14. Ďalšie informácie : 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených  ponúk, ak 

nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

  

V Lehniciach  14. 01. 2019 

 

 

 

                                                                                               

Dr. Tibor V a r g a  

                                                                              riaditeľ DSS Lehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Predpokladaná ročná spotreba čistiacich, dezinfekčných a hygienických  

prostriedkov a  na rok 2018 

Domov sociálnych služieb  pre dospelých v Lehniciach 

Druh-sortiment tovaru Predpokl. 

spotreba 

v ks/kg/L 

Jedn.cena v 

€ za ks, kg 

bez DPH 

Jedn.cena  v 

€ za ks, kg 

s DPH 

Cena spolu  v 

€ bez DPH 

Cena 

spolu v € 

s DPH 

Casa Amica 36 ks     

Cif tekutý prášok 40 ks     

Ciroková metla 20 ks     

Clin  50 ks     

Desinfekto 1,5 alebo L 1 

L 

50 ks     

Domestos  zelený  150 ks     

Fertix  60 ks     

Fixinela  50 ks     

Jar 1 L  300 L     

Krém na ruky 150 ks     

Krystal vonný olej   20 ks     

Millit na podlahu   60 ks     

Odmasťovač Wel done 30 ks     

Osviežovač vzduchu 90 ks     

Prix záves 100 ks     

Pulirapid   40 ks     

Real tekutý 200 ks     

Repelent   20 ks     

Sanytol   40 ks     



Suprachlor 1 L 80 ks     

Tekuté mydlo 1 L 40 ks     

Ocot lieh 60 ks     

Vrecia 120 L 60 rol.     

Sáčky do koša 70 L 300 ks     

Vrecia 240 L 100 ks     

Lopata PVC 10 ks     

Toal.papier tenký 1200 ks     

Alobal 10 ks     

Gumové rukavice 270ks     

Papier na pečenie 15 ks     

Rohož protišmyk.do 

kupelne 

40 m     

Rukavice pracovné 24 ks     

Rukavice jednorázové 200 bal.     

Sáčky do vysávača 2 ks     

Servítky /500 v bal./ 15 bal.     

Sieťka na mydlo/ 30 ks     

Toaletný papier veľký 

kotúč 12 ks v bal./ 

10 bal.     

Švédska utierka 80 ks     

Trojfarebné utierky 100 ks     

Antibakteriálne utierky 150 ks     

Mop náhrada 15 ks     

Drátenka /bal.3 ks/ 40 ks     

Handra na podlahu 120 ks     

Hubky na riad /10ks 

bal/ 

30 bal.     



Mikrotenové sáčky 60 ks     

Vedro 10 L 10 ks     

SPOLU      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


