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PSC/2017/35/Ma 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
na dodanie tovaru v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní 
zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá spĺňa podmienky podľa §5 ods. 4 citovaného 

zákona 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice 
IČO:  31 996 361 
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová 
Telefón: +421 948 352 439,    Fax:    -                              E-mail: zastupca@pscentrum.sk, 

2. 
Typ zmluvy : 
 Objednávky na dodanie tovarov, ktoré budú výsledkom zákazky s nízkou hodnotou zadávané 
verejným obstarávateľom. 

3. Miesto dodania tovaru :  Psychosociálne centrum,   Löfflerova 2 , 040 01 Košice 

4. 
Podrobný popis predmetu zákazky : Zoznam hygienického materiálu podľa prílohy č.1 
Predmet zákazky:   
DODÁVKA TOVAROV – Nákup hygienického materiálu v zmysle súťažných podkladov  

5. Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH):     3.000 - 3.500,-  EUR  

6. Možnosť predloženia ponuky: cenová ponuka, cenník – jednotkové ceny tovarov vrátane DPH 

7. Variantné riešenie: - - - 

8. Lehota dodania zákazky: podľa objednávok 

9. 
Ponuky zasielané poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa najneskôr do 
31.01.2017 

10. 
Podmienky financovania predmetu zákazky :  
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti 15 dní od jej doručenia objednávateľovi .  

11. 

Podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1, písm. f) Zákona dokladom o oprávnení dodávať tovar, alebo 
poskytovať službu (výpisom z Obchodného registra, resp. Živnostenského listu) . 

12. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  
- najnižšia cena v EUR s DPH (z dôvodu, že Psychosociálne centrum nie je platiteľom DPH) 
 

13. 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Objednávky tovarov budú realizované štvrťročne. 
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

Predmetom obstarávania je:    

DODÁVKA TOVAROV: Nákup hygienického materiálu. / viď. príloha č.1/ 

 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Psychosociálneho centra.  
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať ani 
jednu z ponúk.  

 
 
 
 
 
 
V Košiciach 16.01.2017 

Mgr. Beáta Horváthová v.r. 
Riaditeľka PSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam HYGIENICKÉHO MATERIÁLU PSC v r. 2017

Príloha č.1

NÁZOV TOVARU POčET KS

633006 hygienické potreby antibakteriálne mydlo Helios 500ml 22

633006 hygienické potreby SANYTOL antibakteriálny gel 75ml 15

633006 hygienické potreby Biolit 5

633006 hygienické potreby Cyper 5

633006 hygienické potreby Čistiaci dez.pr.na podlahy AJAX 1l 12

633006 hygienické potreby Čistiaci prostriedok na okna CLIN 1l 6

633006 hygienické potreby Čistiaci prostriedok na prach PRONTO 15

633006 hygienické potreby čistič laminátových podláh 5l 2

633006 hygienické potreby desiatové sáčky mikrotenové malé 1bal. 20

633006 hygienické potreby desiatové sáčky mikrotenové stredné 1bal. 20

633006 hygienické potreby detské mydlo 20

633006 hygienické potreby detský krém 100ml 2

633006 hygienické potreby DOMESTOS 700ml 45

633006 hygienické potreby FIXINELA pre kúpelne 500ml 14

633006 hygienické potreby FIXINELA pre kuchyňu  500ml 6

633006 hygienické potreby handra na podlahu viskózna 50x60cm 12

633006 hygienické potreby handra na podlahu z mikrovlákna 50x60cm 12

633006 hygienické potreby hrebeň 10

633006 hygienické potreby Hubky na riad 10ks 19

633006 hygienické potreby Hydroxid sódny 1 kg 5

633006 hygienické potreby hygienické vreckovky 10ks 30

633006 hygienické potreby hygienické vreckovky v krabičke 100-200ks 50

633006 hygienické potreby Chloramín 6

633006 hygienické potreby Jar/Pur 24

633006 hygienické potreby JEDNORáZOVé RUKAVICE 100ks veľkosť L 7

633006 hygienické potreby Kefa WC KC 5

633006 hygienické potreby kuchynské utierky v rolke 1bal./6ks 40

633006 hygienické potreby Kuchynské utierky z viskózy 20

633006 hygienické potreby mop na podlahy 1

633006 hygienické potreby mop na držiak 2

633006 hygienické potreby Mydlo tekuté 1l 10

633006 hygienické potreby osviežovač vzduchu 50

633006 hygienické potreby papierove utierky hygienické do dávkovača-zelené 40

633006 hygienické potreby prášok na pranie 10kg 5

633006 hygienické potreby prášok na riad CIF 500ml 20

633006 hygienické potreby Rukavice PVC bal. 20

633006 hygienické potreby sačky do košov 120l ZAťAHOVACIE 15

633006 hygienické potreby sačky do košov 30l-KC 50

633006 hygienické potreby sačky do košov 60l 48

633006 hygienické potreby SAVO do prania 4

633006 hygienické potreby SAVO originál 16

633006 hygienické potreby Servitky papierové bal 50

633006 hygienické potreby šampon na vlasy detský 200ml(rôzne druhy) 20

633006 hygienické potreby šampón proti všiam 100ml 4

633006 hygienické potreby švedske utierky 1ks 10

633006 hygienické potreby tablety do umývačky riadu SOMAT 66ks 2

633006 hygienické potreby telové hubky do sprchy 15

633006 hygienické potreby univerzálny antibakteriálny sprej 2

633006 hygienické potreby Utierky na prach z mikrovlákna 10

633006 hygienické potreby VANISH - ŠAMPÓN NA RUČNÉ ČISTENIE KOBERCOV 500ML 6

633006 hygienické potreby vedro 10l 5

633006 hygienické potreby WC toaletný papier MAXI Tento 1bal/36 ks 75

633006 hygienické potreby zubné kefky detské 30

633006 hygienické potreby zubná pasta detská 40  


