Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka: Priebežné dodávanie čistiacich a ochranných pracovných prostriedkov
podľa potrieb spoločnosti na rok 2014

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov
IČO: 36 332 500, DIČ: 2021774557, IČ DPH: SK 2021774557
Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č, 14302/R
2. Predmet zákazky:
- priebežné dodávky čistiacich a ochranných pracovných prostriedkov podľa potrieb spoločnosti MŠK
Púchov s.r.o. v roku 2014
3. Opis predmetu dodávky – čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky a pomôcky podľa potrieb
spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. Najčastejšie nakupované prostriedky a ich predpokladaná ročná (nie
záväzná) spotreba je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Ochranné pracovné prostriedky
tričko 160 g - krátky rukáv s logom MŠK na ľavej prednej strane (priemer loga 6 cm)
tričko 160 g - krátky rukáv s logom MŠK na ľavej prednej strane (priemer loga 6 cm)
+ nápis PLAVČÍK na chrbte
pánske nohavice s náprsenkou s logom MŠK na náprsenke (priemer loga 6 cm )
nohavice monterkové dámske do pása
tielko 155 g s logom MŠK na ľavej prednej strane (priemer loga 6 cm ) + nápis
PLAVČÍK na chrbte
blúza monterková s logom MŠK na ľavej prednej strane (priemer loga 6 cm)
obuv s ochrannou špicou - pánske
obuv - protišmykové sandále dámske
obuv - čižmy gumenné čierne
obuv - čižmy gumenné biele s bledou podrážkou
čiapka šiltovka s logom MŠK (priemer loga 6 cm )
rukavice pracovné kombinované

Čistiace prostriedky
Jar, balenie 5 litrov
Sanan, balenie 5 L
Lumila, balenie 500 ml
WC gel, balenie 750 ml
Krezosan, balenie 950 ml
Cipro, balenie 500 g
Savo proti plesni, balenie 500 ml
Savo, balenie 5 kg
Krém na ruky, balenie 100 ml
Mydlo
Solvina, balenie 500 g
Rukavice latexové
Sifo, balenie 500 g
Diava Politúra 200 ml
vrece PE na odpad 120 l
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Cenovú ponuku vypracovať v rozsahu – cena za jednotku a cena celkom samostatne za ochranné pracovné
pomôcky a samostatne za čistiace prostriedky.
Dodávky tovaru budú realizované na základe vystavených objednávok a preberané na základe dodacích
listov. Splatnosť faktúr - 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia. Ostatný tovar neuvedený v zozname
v bode 3.-Opis predmetu dodávky, bude fakturovaný na základe platného cenníka dodávateľa.
4. Požadované doklady uchádzača pre splnenie podmienok účasti:
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

10 000,- Eur (Desaťtisíc eur)

6. Predloženie cenovej ponuky:- elektronicky na e-mailovú adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk
7. Termín a miesto predloženia cenovej ponuky:- do 7.1.2014 do 12,00 hod.
8. Poskytovanie súťažných podkladov. - - 9. Kritéria na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena
11. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ uprednostní spoločnosť s chránenou dielňou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
zrušiť súťaž, alebo neprijať žiadnu ponuku, ak ani jedna z ponúk nesplní podmienky uvedené vo výzve.
Víťazná ponuková cena je zároveň zmluvnou cenou. V prípade, že víťazný dodávateľ stratí v priebehu
plnenia zmluvy schopnosť ju plniť vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s druhým
v poradí alebo urobiť nové verejné obstarávanie.

V Púchove, 20.12.2013

Ing. Katarína Bradáčová
konateľka spoločnosti MŠK Púchov s.r.o.

