GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie
M o k r o h á j s k a c e s t a 3, 845 12 B r a t i s l a v a
Výzva na predkladanie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ďalej len
„GAUDEAMUS – ZKR“

IČO: 00603287
DIČ: 2020919098
Sídlo organizácie: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková
Telefón: 0918 465566
E-mail: buckova@mokrohajska.sk
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk
2. Predmet zákazky: Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické
potreby
3. Opis predmetu zákazky:
NÁZOV
Rukavice gumené, veľ . 8 vyrobené zo 100% prírodného latexu s
velúrovou úpravou na vnútornom povrchu
Rukavice gumené, veľ . 9 vyrobené zo 100% prírodného latexu s
velúrovou úpravou na vnútornom povrchu,
Regeneračný, upokojujúci a zvláčňujúci ochranný krém na ruky s
obsahom nechtíku 100g (napr. INDULÓNA), zloženie: voda,
glyceryl stearate, calendula officinalis extract, cera alba,
dimethicone, glycerin, paraffinum liquidum, cetyl alcohol,
lanolin, olea europaea fruit oil, olive acid, stearic acid,)
Handra na podlahu tkaná biela 50x60cm zloženie: bavlna
Kyselina citrónová, monohydrát - ( 1 kg ), Oblasť použitia:
potravinársky priemysel, Vlastnosti: Hustota: 1.54 g/cm3 (20°C),
Pevné vrecia na odpad so zaťahovacím pásikom s objemom 120 l
a silou stien 60 mikrónov , rolka= 25ks
Tekuté mydlo 5l, antibakteriálne
Ariel prací prach 3,5kg 50pracích dávok biele zloženie:5-30%
bieliace činidlá na báze kyslíka, 5-15% aniónové povrchovo
aktívne látky viac ako 5%,neiónové povrchovo aktívne látky,
fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity, Enzýmy, Optické
zosvetľovače, Parfumy
Ariel prací prach 3,5kg 50pracích dávok color zlozenie:5-15%
aniónové povrchovo aktívne látky, zeolity, viac ako 5% neiónové
povrchovo aktívne látky, fosfonáty, polykarboxyláty, Enzýmy,
Parfumy
Utierka (napr. SPONTEX) univerzal 5ks/bal, cca 15x18cm netkaná
textília
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Škrob tekutý 500ml na prádlo
Aviváž 2l (napr. Silan Fresch Sky), zloženie :5-15%, katiónové
tenzidy, Parfum (aplha-isomethyl ionone, butylphenyl
methylpropional, coumarin, hexyl cinnamal),
Benzisothiazolinone
Prostriedok na nerez, sanitu a keramiku 500ml (napr. FIXINELA
kúpelňa),Zloženie/informácie o zložkách: koncenterácia v (%
hm.) :propán-2-ol: 5- 15 %, amidy, C8-18/evennumbered/and
C18unsatd.,N,Nbis/hydroxyethyl/:menej ako 5,0 %, sodná
soľethoxysulfátumastného alkoholu: menej ako 5,0 %, kyselina
citrónová: menej ako 5,0 %
Dezinf. prípravok 1 l (napr. SAVO ORIGINAL ), zloženie: chlornan
sodný menej než 50g/kg (5%), Hydroxid sodný obsah 1% príp.
ekvivalent,
Tekutý čistiaci prostriedok na podlahu 750ml (napr. DIAVA)
Zloženie/informácie o zložkách: koncentrácia v (%hm.):alkoholy s
dlhýmalifatickýmreťazcom, etoxylované:menej ako 3 %
,polykarboxylát:menej ako 3 %, sodná
soľethoxysulfátumastnéhoalkoholu: menej ako 5,0 %,
tetranátriumetyléndiaminotetracetát:menej ako 1 %,
Identifikované použitia zmesi : čistiaci prostriedok s ochranným
filmom na rôzne druhy podláh. Vhodný na plávajúce podlahy,
parkety a dlažbu (50xGreen Tea a 100x klasik)
Čistič okien s rozprašovačom s alkoholom 500ml (napr. FIXINELA
PERFEKT), 15-30 % izopropanol, menej ako 5 % neiónový tenzid,
menej ako 5% amfoterický tenzid,parfum: LIMONENE, farbivo,
Hodnota pH : 7 - 8
Krémový čistiaci prostriedok na riad 500ml (napr. CIF, CITRA),
zloženie: menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky,
neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum, limonene,
príp. ekvivalent
Prostriedok na čistenie a dezinfekciu WC 750ml (napr. Fixinela
aktiv gel), menej ako 5% aniónaktívne tenzidy, Hodnota pH : 2
4,Zloženie/informácie o zložkách: kyselina trihydrogénfosforečná
Obsah v (%):5 - 15 %, natrium-poly/etoxyetyl-dodecylsulfát/: 1 –
5%
Obrúsky biele 33x33 cm 100ks/bal
Toaletný papier Jumbo, priemer kotúča 28 cm, min.
dvojvrstvový, bielosť min. 65 %
Sóda kryštalická 1kg
Sáčky do koša 30L 20ks/bal. 500x600mm, 40mikr. vyrobené z
vysoko hodnotných PE fólií
Mikrotenové vrecká 30x40cm priehľadné desiatové 50ks/bal
Násada drevená 180 cm.
Toaletný papier Jumbo, priemer kotúča 19 cm, min.
dvojvrstvový, bielosť min. 65 %
Utierka švédska 40x40cm zloženie: 80% polyester, 20% polyamid
Hubka profilová na riad dvojvrstvová 9x6x4,5cm (stredná)
Mycia pasta na ruky 450g (napr. SOLVINA) príp. ekvivalent
Toal. papier economy, 2-vrstvový, materiál: recyklát, farba biela,
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dĺžka:68 m, počet útržkov: 490, výška rolky: 9 cm, priemer rolky:
13 cm
Mop strapcový bavlnený biely 260g + rúčka
Gélové kapsule na pranie Persil color 14 sk/balenie
Gélové kapsule na pranie Persil color 28sk/balenie
Utierky papierové skladané ZZ, veľkosť 22,4 x 23 cm, 150 ks v
baliku
Prostriedok na umývanie riadu 900ml (napr. PUR), zloženie: 515% aniónové povrchovo aktívne látky, 5% neiónové povrchovo
aktívne látky, príp. ekvivalent, Relatívna hustota: 1,045 – 1,055
g/cm3 (20 °C) ,dôležité zdravotné, bezpečnostné a
environmentálne informácie: pH – hodnota: 6,5 – 7,5
(koncentrát) Obsahuje konzervačné činidlá (zmes 5chlór-2metyl-2H-izotiazol-3-ón (EINECS 247-500-7) a2-metyl2Hizotiazol-3-ón (EINECS 220-239-6)
Prostriedok na umývanie riadu 500ml (napr. PUR), zloženie: 515% aniónové povrchovo aktívne látky, 5% neiónové povrchovo
aktívne látky ,príp. ekvivalent ,Relatívna hustota: 1,045 – 1,055
g/cm3 (20 °C) ,dôležité zdravotné, bezpečnostné a
environmentálne informácie: pH – hodnota: 6,5 – 7,5
(koncentrát) Obsahuje konzervačné činidlá (zmes 5chlór-2metyl-2H-izotiazol-3-ón (EINECS 247-500-7) a2-metyl2Hizotiazol-3-ón (EINECS 220-239-6)
Čistič na WC 0,5l (napr. FIXINELA WC-s vôňou)
Zloženie/informácie o zložkách :koncentrácia v (% hm.):kyselina
orthofosforečná:5 – 15 % ,sodná soľ ethoxysulfátumastného
alkoholu: menej ako 5,0 %, Relatívna hustota (pri 20°C):min.1,03
g/cm3
Mydlo toaletné 100g (napr. PALMOLIVE)
Stierka na podlahu 50-60cm
Chloramin 1kg
Čistiaci prostriedok sypký na riad 500g (napr. CITRA) zloženie:
Abrazívne látky, <5% aniónové tenzidy, <5% mydlo, Parfum:
limonene, citral, Farbivo
Spolu:
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Čistiace a dezinfekčné výrobky na upratovanie vhodné do administratívnych,
hygienických a zdravotníckych priestorov.
Univerzálne čistiace prostriedky s dlhotrvajúcou vôňou s obsahom odmastňujúcich
zložiek.
Vhodné na všetky plochy a povrchy bez rizika poškodenia a potreby následného
oplachu.
Prostriedky určené na ručnú aplikáciu.
Pracie prostriedky do pračiek, gél na pranie pre všetky druhy bielizne a prípravky
proti škvrnám.

4

Osobitné požiadavky























Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požadujeme zadať jednotkovú cenu za tovar zaokrúhlenú maximálne na dve
desatinné miesta.
Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na
základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s
DPH.
Dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci v súlade s platnými
hygienickými predpismi.
Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, na
základe objednávok, zadaných e-mailom, podľa potrieb kupujúceho, pričom
množstvá odobratého tovaru si určí kupujúci. Predpokladané obdobie
uskutočnenia zákazky je 12 mesiacov.
Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru, ako ani uvedenými
druhmi tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo
vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Množstvo bude spresňované, podľa
aktuálnych potrieb kupujúceho.
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj
skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky
kupujúceho.
Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 8 pracovných dní od
doručenia mailovej objednávky a to vždy maximálne do 13,00 hodiny.
Dodávaný tovar nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby.
Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zákazky v čase
jeho dodania spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky podľa platných noriem.
Faktúry sú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Faktúry musia
obsahovať náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musia byť dodacie listy o
dodanom predmete – príslušnom množstve tovaru v príslušnom fakturovanom
mesiaci a preberacie protokoly potvrdené zástupcami oboch strán.
Kupujúci preddavky ani zálohy neposkytuje.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie
predmetu zákazky a riešenia prípadných reklamácií.
Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia pre 12 mesačné
obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených
s dodaním tovaru do miesta plnenia. K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny
sadzby DPH alebo iných administratívnych opatrení štátu, alebo v prípade zmeny
ceny smerom nadol.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar
neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim telefonicky žiadosť o nápravu.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu
398316002 - Čistiace prostriedky na toalety
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad
39830000-9 - Čistiace výrobky
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39832100-4 - Čistiaci prášok na riad
39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky
39831200-8 – Saponáty
39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
39542000-3 - Handry
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 946,- EUR s DPH
6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
rozpočtu GAUDEAMUS – ZKR. GAUDEAMUS – ZKR neposkytuje zálohy na plnenie
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia.
7. Zverejnenie výzvy: 13. 5. 2019 na webovej stránke GAUDEAMUS - ZKR
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mokrohájska cesta 3, 845 12
Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude od 30. 5. 2019 do 30. 5. 2020.
9. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka
10. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením
ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného
obstarávateľa.
11. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): Kontaktné údaje uchádzača
(názov, adresa, kontaktná osoba – telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH na
čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby vrátane
dopravy.
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO, cena s DPH
13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky môžu byť zasielané poštou na
adresu zariadenia, mailom na buckova@mokrohajska.sk, prípadne osobne (Ing. Jana
Bučková) do 27. 5. 2019 do 11,00 hod.
14. Vyhodnotenie ponúk: 27. 5. 2019 o 13,00 hod.
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: výsledok z vyhodnotenia bude
zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky.
16. Doplňujúce informácie: Ak úspešný uchádzač nepotvrdí objednávku GAUDEAMUS
– ZKR z vlastného rozhodnutia, GAUDEAMUS - ZKR má právo vystaviť
objednávku uchádzačovi, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.
V Bratislave 13. 5. 2019
PhDr. Štefan Tvarožek
riaditeľ, GAUDEAMUS - ZKR

