Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(ďalej len „Výzva“)
realizovaná postupom zadávania zákazky 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 „ZVO“)
1. Verejný obstarávateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
Číslo telefónu:
Mail:

Školský internát, Medická 2 v Košiciach
Ing. Melánia Konečná, riaditeľka
00164101
2020951867
SK82 8180 0000 0070 0018 6353
Štátna pokladnica, Bratislava
055/643 56 88
sekretariat@simedke.sk

2. Predmet zákazky:

„Čistiace výrobky“

Kód CPV:
39830000-9
24455000-8
60000000-8

Čistiace výrobky
Dezinfekčné prostriedky
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah:
Predmetom zákazky je nákup čistiacich výrobkov a dezinfekčných prostriedkov.
Požiadavky na daný predmet zákazky sú určené výzvou a rozsah zákazky jej prílohou
č. 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predmet zákazky:
Rukavice gumenné, latexové /100ks v balení - veľkosť XL
Rukavice gumenné, latexové /100ks v balení - veľkosť L
Rukavice gumenné, latexové /100ks v balení - veľkosť M
Latexové rukavice s velúrom a protišmykovou úpravou,
(Starling alebo ekvivalent), veľkosť č.: 7,8,9
Zástera jednorazová 100% polyethylén
Mikroténové sáčky 300x400/50 ks
Mikroténové sáčky 250x350/50 ks
Drátenka plastová
Hydratačný krém na ruky
Osviežovač vzduchu spray, 300 ml - suchý
Prostriedok na ničenie lezúceho hmyzu, spray 400 ml
Vrece PVC 600/700 100 rolka
Vrece mikroténové 500/600
Vrece mikroténové 600/720
Vrece PVC čierne 1000/550 hrúbka 0,15
Vrece PVC transparentné 1000/550
Vrece žlté plast-kov 1000/550
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220
320
650

bal.
bal.
bal.

100
1000
5000
3000
110
200
70
18

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

100
125
650
140
80

rolka
rolka
ks
ks
rolka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handra na podlahu viskózová 50x60 cm
Handra tkaná 72x60 cm
Utierka švédska 30x30
Utierka švédska 60x50
Hubka profilovaná
Hydroxid sodný 800 g
Soľ hrubozrnná do umývačky riadu 1,5 kg
Kôš na smetie plastový odpadkový, objem: 26l
Metla-portviš 30 cm drevená s násadou, prírodné štetiny
Metla-portviš 30 cm s umelou násadou, umelohmotné štetiny
Lopatka + metlička z PVC, s gumovým okrajom
Metla ciroková
Prášok na riad Cipro 400 ml
Čistič na koberce
Prostriedok na umývanie riadu (Jar alebo ekvivalent) 900 ml
Sóda kryštalická 1 kg
Chloramin 1 kg
Mydlo tekuté 5 l - dezinfekčné
Mydlo mazľavé 9 kg
Mydlo hotelové
Čistič sifónov (Sifo alebo ekvivalent), 500 ml
Solvina Liquid 450 gr.
Prostriedok na odstránenie nečistôt a pripalenín
(Grilpur alebo ekvivalent)
Fixinela antikcal 665 ml
Fixinela Desi WC 500 ml alebo ekvivalent
Fixinela alebo ekvivalent, 500ml, hrdza na vodný kameň
Clin alebo ekvivalent čistiaci prostriedok na okná, 500 ml
Savo alebo ekvivalent proti plesniam, 500 ml
Dezinfekcia vody a povrchov (Savo Original alebo ekvivalent) 1,2 l
ProFloor basic 5 l prípravok na umývanie podláh
Ajax alebo ekvivalent, 1 l čistiaci prostriedok
Cif krémový čistiaci prostriedok 500 ml alebo ekvivalent
Cif power shine 720 ml alebo ekvivalent
Prací prášok Bonux ,Surf alebo ekvivalent 60 praní
Aviváž Silan 925 ml. 37 pr. dávok alebo ekvivalent
Parfumovaný prípravok, bielidlo stálofarebnej bielizne
(Savo Perex alebo ekvivalent) 1,2l
Škrobenka, 500 ml
Letná zmes do ostrekovača - automobil 5l
Zimná zmes do ostrekovača -automobil 5 l
Leštiaca pasta na karosérie automobil - vosk
Stromček voňavý, vôňa do auta
Mop fix topmop biely 40cm meiko
Držiak mopu 40 cm
Tyč na mop 140 cm
Stierka na okná 40 cm
Stierka na okná s teleskopickou rúčkou
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210
200
160
150
220
50
5
50
65
45
45
20
10
5
350
100
10
85
80
50
60
50

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

50
200
300
110
170
110
180
240
140
210
100
50
70

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

120
10
5
5
5
30
30
20
20
30
35

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soľ tabletová 25 kg
Soľ posypová 25 kg
Súprava WC kefa+ nádoba
Namo prášok 700 g alebo ekvivalent
Poťah na stierku na okná
Oprašovák teleskopický
Dezinfekčný univerzálny čistič s vôňou (Sanytol alebo ekvivalent),
500 ml, s rozprašovačom
Odstraňovač škvŕn s aktívnym kyslíkom (Tecchi alebo ekvivalent),
500 g balenie
Dezinfekčná indulona 100 ml.
Pulirapid na nerez
Floor na podlahy 5l
Náhrada na mop Vileda k Mop sada Vileda Ultramax set 2in1 (155737)
Náhrada na mop Vileda k Mop sada Vileda Turbo (151153)
Domestos 750 ml
WC guličky Bref 3x50gr.
Pliz Multi na nábytok 250 ml
Jar tablety do umývačky riadov 90 kusov
Finish lestidlo 400 ml
Kefa na radiátor
Cilit Bang 750 ml MR
Dezinfektol imuna alebo ekvivalent
(univerzálna dezinfekcia na ruky a nábytok) 5 l balenie
Chňapka s magnetom

6
15
30
50
20
25

ks
ks
ks
ks
ks
ks

400

ks

45
200
100
80
55
10
220
100
10
5
10
25
50

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bal.
ks
ks
ks

310
48

ks
ks

4. Požiadavky na predmet zákazky:
• Vrátane dopravy na miesto plnenia.
• Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a
platnými technickými normami.
• Rozpis položiek tovaru je potrebné zachovať v poradí v ktorom je vystavený
objednávkový formulár.
• Splatnosť faktúry je 14 dní.
• V prípade, že niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje
nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické
riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré
sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.
• Ekvivalent musí spĺňať min. vlastnosti originálu, alebo mať lepšie.
5. Ďalšie informácie:
• Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú
hodnotu zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet
zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
• Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
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• Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
• V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže
zaslať objednávku uchádzačovi, ktorý skončil ako ďalší v poradí.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
• Predpokladané množstvo uvedené vo výzve je stanovené ako maximálne. Zmluva
sa uzatvára na obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Zmluva zanikne uplynutím
času aj v prípade, že Objednávateľ neodobral predpokladané maximálne
množstvo.
• Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z
nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v
tejto výzve
- zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.
6. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 26 902,76 € bez DPH
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice.
8. Predkladanie cenových ponúk:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena
bude stanovená v mene EUR. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky
náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
9. Lehota na predkladanie ponúk: do 04.03.2022
10. Spôsob doručenia cenových ponúk:
Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na emailovú adresu: vo@simedke.sk. Do predmetu správy uvedie: Cenová ponuka –
„Čistiace výrobky“. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí predložiť:
• platné oprávnenie na podnikanie v súlade s Výzvou,
• ponuku na celý predmet zákazky na formulári “Návrh na plnenie kritérií“– Príloha
č.1. Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť
požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.
• vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou, opatrený pečiatkou : Originál formulár
“Čestné vyhlásenie uchádzača/záujemcu (§23 ods.3)” – Príloha č.2,
• vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou, opatrený pečiatkou : Originál formulár
“Čestné vyhlásenie uchádzača podľa §32” – Príloha č. 3.
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• Rámcovú kúpnu zmluvu č. 01/2022, v ktorej je uchádzač povinný doplniť údaje,
opečiatkovať a podpísať štatutárnym zástupcom. Verejný obstarávateľ po
vyhodnotení verejného obstarávania zmluvu opečiatkuje a podpíše len s víťazným
uchádzačom.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe najnižšej ponúknutej celkovej
ceny v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky.
Po zrealizovaní postupu podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača
s najnižšou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky a s úspešným uchádzačom
bude uzatvorená rámcová dohoda na daný predmet zákazky.
13. Vyhodnotenie ponúk: 07.3.2022
14. Lehota viazanosti ponúk: 30.04.2022
15. Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky: 12 kalendárnych mesiacov.
16. Podmienky financovania predmetu obstarávania: verejný obstarávateľ preddavky
neposkytuje. Splatnosť faktúry je 14 dní.
Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom:
zuzana.klembarova@simedke.sk
Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
Telefón: 055/ 786 09 50

Prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača/záujemcu (§23 ods.3)
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača podľa §32
Príloha č. 4 – Rámcová kúpna zmluva č. 01/2022
5

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky: „Čistiace výrobky“
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa uchádzača:
IČO:
Zapísaný v

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Telefón:

e-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

P.
č.

Počet

MJ
bal.

5

Rukavice gumenné, latexové /100ks v
220
balení - veľkosť XL
Rukavice gumenné, latexové /100ks v
320
balení - veľkosť L
Rukavice gumenné, latexové /100ks v
650
balení - veľkosť M
Latexové rukavice s velúrom a
100
protišmykovou úpravou, (Starling alebo
ekvivalent), veľkosť č.: 7,8,9
Zástera jednorazová 100% polyethylén 1000

6

Mikroténové sáčky 300x400/50 ks

5000

ks

7

Mikroténové sáčky 250x350/50 ks

3000

ks

8

Drátenka plastová

110

ks

9

Hydratačný krém na ruky

200

ks

70

ks

1
2
3
4

Popis položky

bal.
bal.
ks

ks

10 Osviežovač vzduchu spray, 300 ml suchý
11 Prostriedok na ničenie lezúceho hmyzu,
spray 400 ml
12 Vrece PVC 600/700

18

ks

100

rolka

13 Vrece mikroténové 500/600

100

rolka

14 Vrece mikroténové 600/720

125

rolka

15 Vrece PVC čierne 1000/550 hrúbka
0,15
16 Vrece PVC transparentné 1000/550

650

ks

140

ks

17 Vrece žlté plast-kov 1000/550

80

rolka

18 Handra na podlahu viskózová 50x60
cm
19 Handra tkaná 72x60 cm

210

ks

200

ks

6

Cena za MJ v
Eur bez DPH

Cena celkom v
Eur bez DPH

20 Utierka švédska 30x30

160

ks

21 Utierka švédska 60x50

150

ks

22 Hubka profilovaná

220

ks

23 Hydroxid sodný 800 g

50

ks

24 Soľ hrubozrnná do umývačky riadu 1,5
kg
25 Kôš na smetie plastový odpadkový,
objem: 26l
26 Metla-portviš 30 cm drevená s násadou,
prírodné štetiny
27 Metla-portviš 30 cm s umelou násadou,
umelohmotné štetiny
28 Lopatka + metlička z PVC, s gumovým
okrajom
29 Metla ciroková

5

ks

50

ks

65

ks

45

ks

45

ks

20

ks

30 Prášok na riad Cipro 400 ml

10

ks

31 Čistič na koberce

5

ks

32 Prostriedok na umývanie riadu (Jar
alebo ekvivalent) 900 ml
33 Sóda kryštalická 1 kg

350

ks

100

ks

34 Chloramin 1 kg

10

ks

35 Mydlo tekuté 5 l - dezinfekčné

85

ks

36 Mydlo mazľavé 9 kg

80

ks

37 Mydlo hotelové

50

ks

38 Čistič sifónov (Sifo alebo ekvivalent),
500 ml
39 Solvina Liquid 450 gr.

60

ks

50

ks

40 Prostriedok na odstránenie nečistôt a
pripalenín (Grilpur alebo ekvivalent)
41 Fixinela antikcal 665 ml

50

ks

200

ks

300

ks

110

ks

170

ks

110

ks

180

ks

240

ks

140

ks

42 Fixinela Desi WC 500 ml alebo
ekvivalent
43 Fixinela alebo ekvivalent, 500ml, hrdza
na vodný kameň
44 Clin alebo ekvivalent čistiaci
prostriedok na okná, 500 ml
45 Savo alebo ekvivalent proti plesniam,
500 ml
46 Dezinfekcia vody a povrchov (Savo
Original alebo ekvivalent) 1,2 l
47 ProFloor basic 5 l prípravok na
umývanie podláh
48 Ajax alebo ekvivalent, 1 l čistiaci
prostriedok
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49 Cif krémový čistiaci prostriedok 500 ml
alebo ekvivalent
50 Cif power shine 720 ml alebo
ekvivalent
51 Prací prášok Bonux ,Surf alebo
ekvivalent 60 praní
52 Aviváž Silan 925 ml. 37 pr. dávok
alebo ekvivalent
53 Parfumovaný prípravok, bielidlo
stálofarebnej bielizne (Savo Perex
alebo ekvivalent) 1,2l
54 Škrobenka, 500 ml

210

ks

100

ks

50

ks

70

ks

120

ks

10

ks

55 Letná zmes do ostrekovača - automobil
5l
56 Zimná zmes do ostrekovača -automobil
5l
57 Leštiaca pasta na karosérie automobil vosk
58 Stromček voňavý, vôňa do auta

5

ks

5

ks

5

ks

30

ks

59 Mop fix topmop biely 40cm meiko

30

ks

60 Držiak mopu 40 cm

20

ks

61 Tyč na mop 140 cm

20

ks

62 Stierka na okná 40 cm

30

ks

63 Stierka na okná s teleskopickou rúčkou

35

ks

64 Soľ tabletová 25 kg

6

ks

65 Soľ posypová 25 kg

15

ks

66 Súprava WC kefa+ nádoba

30

ks

67 Namo prášok 700 g alebo ekvivalent

50

ks

68 Poťah na stierku na okná

20

ks

69 Oprašovák teleskopický

25

ks

70 Dezinfekčný univerzálny čistič s vôňou
(Sanytol alebo ekvivalent), 500 ml, s
rozprašovačom
71 Odstraňovač škvŕn s aktívnym
kyslíkom (Tecchi alebo ekvivalent),
500 g
72 Dezinfekčná indulona 100 ml.

400

ks

45

ks

200

ks

73

100

ks

74 Floor na podlahy 5l

80

ks

75 Náhrada na mop Vileda k Mop sada
Vileda Ultramax set 2in1 (155737)
76 Náhrada na mop Vileda k Mop sada
Vileda Turbo (151153)
77 Domestos 750 ml

55

ks

10

ks

220

ks

Pulirapid na nerez

8

78 WC guličky Bref 3x50gr.
79

100

Pliz Multi na nábytok 250 ml

10

ks
ks

80 Jar tablety do umývačky riadov 90
kusov
81 Finish lestidlo 400 ml

5

bal.

10

ks

82 Kefa na radiátor

25

ks

83 Cilit Bang 750 ml MR

50

ks

84 Dezinfektol imuna alebo ekvivalent
(univerzálna dezinfekcia na ruky a
nábytok) 5 l balenie
85 Chňapka s magnetom

310

ks

48

ks

Celková cena bez DPH

Eur

,-

DPH 20% Eur

,-

Celková cena s DPH Eur

,-

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená
v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky. Cena za
predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. a musí byť stanovená ako cena
maximálne, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Som platiteľom DPH: ÁNO / NIE
V ................................., dňa ..................
.......................................................................
podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby
oprávnenej konať za uchádzača
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Príloha č. 2
Identifikačné údaje uchádzača: Názov, sídlo, IČO, tel. kontakt, e-mail kontakt

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky

pod názvom:
„Čistiace výrobky“
Vyhlasujeme, že
2. Všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Nemáme nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. (v zmysle § 32 ods. 1 písm. b).
4. Nemáme daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. (v zmysle § 32 ods. 1 písm. c).
5. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. (v zmysle § 32 ods 1 písm. f)
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v
oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia.
7. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných
povinností.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa
zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

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

..........................................................................

odtlačok pečiatky a podpis uchádzača
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať vo vzťahoch
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Príloha č. 3
Identifikačné údaje uchádzača: Názov, sídlo, IČO, tel. kontakt, e-mail kontakt

Čestné vyhlásenie uchádzača/záujemcu
Ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky vyhláseného
na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Čistiace výrobky“ výzvou na predkladanie ponúk
ktorú ste nám zaslali, týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
•

•
•
•

Som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
Som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so
zadaním tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania pravdivé a úplné
informácie.

V …….......................……. dňa……………

...........................................................................

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať vo vzťahoch
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Príloha č. 4

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 01/2022
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
ČL. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Predávajúci:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo obch. registra alebo živ.reg.:
ďalej len „predávajúci“
a
Kupujúci:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba :
Telefón:
e-mail :

Školský internát, Medická 2, Košice
Medická 2, Košice 040 11
Mgr. František Stacho – poverený vedením ŠI
00164101
2020951867
Štátna pokladnica, Bratislava
SK82 8180 0000 0070 0018 6353
Ing. Rimovská Eva
055/7860947
eva.rimovska@simedke.sk

ďalej len „kupujúci“
ČL. II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predávajúci sa touto rámcovou kúpnou zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar
„Čistiace výrobky“ v množstve podľa jednotlivých objednávok kupujúceho.
2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to
spôsobom a v termínoch podľa článku VII. tejto zmluvy.
3. Za splnenie dodávky sa považuje dodaný predmet plnenia podľa príslušnej objednávky,
ktorej súčasťou bude dodací list.
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ČL. III.
TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 kalendárnych mesiacov alebo
do vyčerpania finančného limitu ..... eur s DPH (slovom ... eur, ... centov) podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) okamžitým odstúpením od tejto zmluvy v prípade že predávajúci nedodá tovar
v požadovanom termíne, množstve, sortimente alebo cene, neoznámi dôvod
neplnenia alebo nezabezpečí dodanie tovaru podľa objednávky
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať, a to výlučne
písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením riadne vyúčtovaných a doručených

faktúr tak, že jeho záväzok voči predávajúcemu bude predstavovať viac než tri
nezaplatené faktúry zároveň, predávajúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať, a to
písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane.
ČL. IV.
OBJEDNÁVKA TOVARU
1. Objednávku tovaru je kupujúci povinný uskutočňovať písomne, mailom alebo
telefonicky s presným určením požadovanej dodávky tovaru (druh, množstvo, miesto a
čas dodávky), a to tak, aby bola objednávka doručená predávajúcemu najneskôr 24
hodín pred odberom tovaru.
2. Predávajúci prijíma objednávky a prípadne doplnenie objednávky telefonicky každý
deň v pondelok až piatok v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy kupujúcemu v požadovanom termíne
počas pracovnej doby v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod.
4. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu vzniknutú v súvislosti s nesprávnym
uplatnením objednávky (miesta, termínu, množstva).
ČL. V.
DODANIE A PREVZATIE TOVARU
1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar kupujúcemu riadne a včas. Záväzok je splnený
včas, ak dôjde k jeho splneniu v čase dohodnutom medzi zmluvnými stranami na
základe objednávky kupujúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať zabalený spôsobom potrebným pre ochranu
tovaru a uchovanie jeho kvality, a to v obaloch obvyklých pre jednotlivé druhy tovaru.

13

3. Kupujúci je povinný riadne a včas poskytnuté plnenie prevziať a jeho prevzatie potvrdiť
na dodacom liste.
4. Predávajúci sa zaväzuje uskutočňovať prepravu tovaru na vlastné riziko a náklady
prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám
zachovania kvality prepravovaného tovaru. V prípade, že kupujúci využije vlastný
spôsob prepravy tovaru, nevzniká mu právo na zľavu z kúpnej ceny a predávajúci
nezodpovedá za prípadné kvalitatívne vady tovaru spôsobené nevhodným spôsobom
prepravy tovaru.
5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar preveriť a v prípade zistenia vád tovaru je
povinný ich reklamovať bez zbytočného odkladu po vykonaní prehliadky. Ostatné vady
tovaru vie kupujúci reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, ako tieto vady zistil.
6. Kupujúcemu nevznikajú nároky z vád tovaru, ak vady boli spôsobené nedodržaním
skladovacích podmienok zo strany kupujúceho.
7. Predávajúci sa zaväzuje ukončiť reklamačné konanie do 30 dní od uplatnenia nárokov
z vád tovaru kupujúcim.
8. Ak kupujúci nedodrží reklamačný postup podľa bodu 5. tohto článku, má sa za to, že
predmetný tovar nemal vady.
ČL. VI.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKÉHO PRÁVA A PRECHOD
NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci momentom jeho prevzatia od
predávajúceho.
2. Fyzickým prevzatím dodávky objednaného tovaru v dohodnutom mieste a čase plnenia
a potvrdením dodacieho listu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na
konkrétnej dodávke tovaru.
ČL. VII.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať tovar v kúpnych cenách uvedených
v prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérií zo dňa ........) , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
2. Cenu tovaru možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych noriem, napríklad zmien DPH, daňových odvodov a to
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami formou písomného dodatku k zmluve.
3. Zmeny ceny tovaru sú možné len po zvýšení nákladov predávajúceho súvisiacich s
dodávaným sortimentom tovaru. V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom k
cene uvedenej v cenníku nižšia, nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných
dodatkov k zmluve.
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4. Zmluvné strany sa dohodli na platení kúpnej ceny až po realizácii dodávky tovaru, a to
prevodným príkazom na účet predávajúceho. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom
pripísania sumy na účet predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 3 pracovných dní
od dodania tovaru vystaviť kupujúcemu faktúru a najneskôr deň nasledujúci po dni
vystavenia ju odoslať na adresu určenú kupujúcim spolu s potvrdeným dodacím listom.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka
aktuálneho v čase prevzatia tovaru, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
6. V prípade omeškania s platením vyúčtovaných faktúr kupujúci zaplatí predávajúcemu
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
ČL. VIII.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA
1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením vyúčtovanej faktúry, predávajúci
je oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru, a to až do úplnej úhrady dlžnej čiastky
a vyúčtovaného úroku z omeškania.
ČL. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Práva a povinnosti, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami
uvedenými v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov.

2.

Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

3.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočňujú po vzájomnej dohode zmluvných strán
výlučne písomnou formou s označením, že sa jedná o dodatok k tejto zmluve. Každý
dodatok musí byť označený poradovým číslom a podpísaný oboma zmluvnými
stranami.

4.

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu
originálu a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, s jej obsahom sa stotožnili,
obsahu porozumeli, že ju neuzatvárajú v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

6.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán
a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

V ..................., dňa:

V Košiciach, dňa:

................................................
Predávajúci

................................................
Kupujúci
Mgr. František Stacho
Poverený vedením ŠI
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