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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

pre zákazku podľa § 117  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác: 

 

Názov predmetu zákazky: DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY NA RUKY S DRŽIAKMI 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

Sídlo organizácie:    Litovelská 25, 050 01 Revúca 

IČO:      457 363 24 

IČ DPH:    SK2023325326 

Štatutárny orgán:   Mgr. Janette Hrbálová 

Kontaktná osoba:    Ing. Mariana Hanuštiaková 

Telefón:     058/48 33 309 

e-mail:      hanustiakova@nsprevuca.sk  

Internetová adresa:   www.nsprevuca.sk 

 
Úvodné ustanovenia: 

Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou, s uplatnením § 117 zákona . 343/ 20015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( 
ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “ ). 

 
Postupy a úkony verejného obstarávateľa a uchádzača neupravené v tejto výzve na 

predloženie cenovej ponuky sa budú riadiť výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky 

podmienky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

 

  

Naše číslo Váš list číslo / zo dňa  Revúca dňa  

746/2019  Ing. Hanuštiaková 7.10.2019 

393-VO-HM-19  0911 014 734 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými 
vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok 
zákazky. 
  
Predmet a opis zákazky: 

PREDMET zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov na ruky s držiakmi pre NsP, n.o. 

Revúca.  
 
OPIS zákazky: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na častí. Opis požadovaných minimálnych vlastností 

jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.1 výzvy na predloženie cenovej 
ponuky. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje určitú veľkosť balenia pre položky, pri ktorých je v Prílohe č.1  

výzvy na predloženie cenovej ponuky „ Požadovaný rozmer “ uvedený konkrétny požadovaný počet 
MJ v balení. 

 
Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené 

v bode „ miesto a termín plnenia predmetu zákazky “.  
 
V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo 

tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – 
ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvantitatívne charakteristiky ako tie, ktoré 
uviedol verejný obstarávateľ. 

 
Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 1 výzvy na 

predloženie cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané 
množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie 
alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú 
predpokladané množstvá, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu 
predmetu zákazky, tak ako je definovaný v Prílohe č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky.   

 
Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na tovary, ktoré spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný 

obstarávateľ uviedol v Prílohe č.1 výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu uvedenú požiadavku, bude z verejného 

obstarávania vylúčená a nebude sa vyhodnocovať. 
 

 
 Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 

Hlavný slovník: 

Hlavný slovník:  

24455000 – 8  Dezinfekčné prostriedky 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 

33741300 – 9  Dezinfekčné prostriedky na ruky 

http://www.nsprevuca.sk/
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Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v Opise predmetu zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500 eur bez DPH 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov NsP Revúca. Verejný obstarávateľ 

neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok na plnenie zmluvy.  

Zmluva: 

 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude vystavenie objednávky, v súlade 

s vymedzením predmetu zákazky.  

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca, sklad 

všeobecného materiálu. 

Termín plnenia: Predpokladané začatie termínu plnenia : 11/2019. 

  Trvanie zmluvy: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku v nadväznosti na Opis 

predmetu zákazky. 

Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky predmetu 

zákazky, t.j. v rámci predmetu zákazky musí byť predložená ponuka na všetky položky predmetu 

zákazky. 

 

Možnosť predloženia variantných riešení: 

V rámci vyhláseného verejného obstarávania nie je možné predložiť variantné riešenie vo 

vzťahu k požadovanému riešeniu. 

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

Lehota viazanosti ponuky: 

 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2019. 

 Lehota viazanosti môže byť predĺžená. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom 

predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

http://www.nsprevuca.sk/
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Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia viazanosti ponúk, verejným 

obstarávateľom určenej a oznámenej, prípadne do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti 

ponúk, ak to bolo z procesných dôvodov nevyhnutné. 

 

Uchádzači predložia: 

Príloha č. 1 Cena a opis predmetu zákazky/Návrh na plnenie kritéria – uchádzač predloží 

v ponuke vyplnenú prílohu č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky, 

a kalkuláciu ceny všetkých položiek predmetu zákazky. V prípade ekvivalentného výrobku, ktorého 

zloženie teda účinná látka je iná ako je uvedená v Prílohe č.1 uchádzač vyplní v časti „Obchodný 

názov výrobku a jeho špecifikácia“ nie len obchodný názov ale aj jeho podrobnú špecifikáciu. Ostatné 

položky, na ktoré uchádzač nepredkladá ponuku, ponechá v tabuľke nevyplnené bez úprav. 

Od úspešného uchádzača bude následne verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom 

zmluvy: 

– Karty  bezpečnostných údajov k jednotlivým výrobkom ak je to relevantné. 

– Pre položky, ktoré budú súčasťou dezinfekčného plánu, verejný obstarávateľ požaduje od 

úspešného uchádzača pre tie časti/položky predmetu zákazky dodanie informácií 

potrebných pre zostavenie dezinfekčného programu, t.j pre každý výrobok je potrebné 

uviesť oblasť použitia, spôsob jeho riedenia, potrebnú koncentráciu s uvedením 

expozície, so spektrom  účinnosti a účinnou látkou.  

 

Vyhotovenie ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom jazyku. Uchádzač môže 

predložiť iba jednu ponuku. 

 

Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného 

obstarávania. 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk:  10.10.2019 

Miesto na predkladanie ponúk: 

http://www.nsprevuca.sk/
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Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou  na adresu verejného obstarávateľa v lehote na 

predkladanie ponúk, osobne alebo e-mailom na kontaktnú adresu určenú verejným obstarávateľom. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bude doručená poštovou 

zásielkou, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie cenovej ponuky bude najnižšia cena. 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za 

dodávku predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 1 výzvy na predloženie cenovej 

ponuky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH 

a sadzbu DPH 0%. 

Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí 

za dodávku predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

  

Vysvetľovanie podmienok: 

 V prípade potreby objasniť podmienky zákazky určené vo výzve na predloženie ponuky, môže 

ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie na adrese alebo e-mailom uvedenej 

v časti identifikácia verejného obstarávateľa. 

  

Oznámenie o úspešnosti ponuky: 

 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí jeho ponuky a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli, teda že ich ponuka 

sa neprijíma. 

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú neregulárne alebo 

inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Predloženie cenovej 

ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa vystaviť objednávku na predmetnú zákazku.  

 

Dôležité informácie: 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 nie je možné 

podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk


                             Nemocnica s poliklinikou 

     nezisková organizácia   

Revúca 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Office:  Nemocnica s poliklinikou, n.o.,                (058) 48 33 333, 48 33 309    

            Litovelská 25,       fax:(058) 48 33 312 
            050 01 Revúca   www.nsprevuca.ske-mail:hanustiakova@nsprevuca.sk 
Registr.:OÚ B.Bystrica č.OVVS/NO-13/2011   IČO: 45736324  DIČ: 2023325326             
Banka:  SLSP Revúca, číslo účtu: 0510069198/0900  IČ DPH:SK2023325326 
 
 393-VO-MH-19-Výzva na predloženie cenovej ponuky                                  Strana 6 z 6                                               Vytvorené dňa 

7.10.2019 15:56:00   

vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak 

z rôznych dôvodov nedôjde k realizácii predmetu zákazky úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak cena predmetu zákazky prekročia finančné možnosti rozpočtu, 

z ktorého majú byť hradené a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v súlade s 

§ 57 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

 

S pozdravom 
   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Janette Hrbálová 

riaditeľ  

NsP, n.o., Revúca 
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