VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov, adresy a kontaktné miesto
Úradný názov: Obec Valaliky
Poštová adresa: Poľná 165/8
Mesto/obec: Valaliky
Štát: SR

IČO: 00324850
PSČ: 044 13

Kontaktné miesto
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Petrík
Telefón: 0903 644 027
Email: obec@valaliky.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.valaliky.sk
PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: Nákup čistiacich prostriedkov Hagleitner pre Obecný úrad a Školskú jedáleň
Druh zákazky a miesto dodania tovaru a služby
Nákup čistiacich prostriedkov pre Obecný úrad a Školskú jedáleň vrátane dopravy na miesto
dodania. Miestom dodania tovaru je Obecný úrad Valaliky, Poľná 165/8, Valaliky 044 13.
Stručný opis zákazky
Víťazný uchádzač bude zodpovedný za dodanie čistiacich prostriedkov Hagleitner podľa
nasledovnej špecifikácie:
Názov prostriedku

Predpokladané
za rok
Multiroll kotúčové utierky 6 balení
X1 5R
Multiroll kotúčové utierky 9 balení
X2 5R
septfoamSOAP 6x0,6 kg
4 kartóny
Radikalin 10 kg
2 kanistre
ecosolPulver 25 kg
1 vrece
grillBlitz 6x1kg
1 balenie
niroGLANZ 6x0,8 kg
1 balenie
ecosolPulver 25 kg
1 vrece
havonUltra 18 kg
2 vrecia
havonMild 10 kg
2 kanistre
integralPower 2,5 l
1 balenie
integralSanitar 2,5 l
1 balenie
Safety Mop
20 ks
Urophen 10 kg
3 kanistre

množstvo

Steamer 10 kg
Perlglanz 10 kg
hagodorPure 10 kg
stoneClean 10 kg
hagodorFlieder 10 kg
ecosolTauchreiniger 10 kg
Radikalin odmasťovač 10 kg
Utierka na riad 3 ks v balení
Alumíniová rukoväť 140 cm
Utierka na okná Vital 5 ks v
balení
Viacúčelová utierka 4x8 ks

1 kanister
1 kanister
1 kanister
1 kanister
2 kanistre
1 kanister
1 kanister
1 balenie
2 ks
2 balenia
1 balenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
39831300-9 Čistiace prostriedky na podlahu
39831600-2 Čistiace prostriedky na toalety
39832000-3 Čistiace prostriedky na riad
33741100-7 Čistiace prostriedky na ruky
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce
spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Druh a trvanie zmluvy
Rámcová dohoda do 31.12.2016
Podmienky účasti
Uchádzač v rámci svojej ponuky musí predložiť fotokópiu dokladu, v ktorom má zapísané
oprávnenie dodávať tovary, ktoré tvoria predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť iba jednu
cenovú ponuku.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za jednotkové množstvo v € s DPH vrátane dopravy
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.04.2016 do 12.00 hod. na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk
Vyhodnocovanie ponúk
Dátum a čas: 08.04.2016 o 12.30 hod.
Miesto : Obecný úrad Obce Valaliky
Dátum zverejnenia tejto výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa
04.04.2016

