
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice 

verejného obstarávateľa na dodanie tovaru a súvisiacich služieb s názvom 
„Prenájom, dodávka, montáž, servis hygienických zariadení – dávkovačov“  

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba:  Margita Simighová,       Drahomíra Fábiková 
e-mail:   simighova@sala.sk        fabikova@sala.sk      

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7; Mestské kultúrne 

stredisko Šaľa, SNP 16;  Spoločenský dom Veča, Nitrianska 6; Mestská polícia Šaľa, Hollého 9. 
3. Komplexnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.                                                                                                        
4. Variantné riešenie:  

Nie. 
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: od 1. 4. 2016. Zmluva na dobu 12 

mesiacov odo dňa montáže dohodnutých zariadení, pri ukončení zmluvného vzťahu demontáž 
zariadení a uvedenie montážnych miest do pôvodného stavu na náklady dodávateľa. 

6. Stručný opis zákazky: 
Dodávka, montáž, prenájom a servis hygienických zariadení: 

6.1 Dávkovač papierových utierok so stredovým odvíjaním na WC 
zásobník na kotúče so stredovým odvíjaním  
dávkovanie po jednotlivých útržkoch 
zníženie spotreby papiera, minimalizácia množstva odpadu 
rozmery 25,2x24x31 cm 
papierová utierka so stredovým odvíjaním  
rozmery 6x300m/kart.857 útržkov, kotúč 19,5x35 cm 

6.2 Dávkovač toaletného papiera  
zásobník so systémom dávkovania po jednotlivých útržkoch 
rozmery 26,9x26,9x15,4 cm 
toaletný papier  
rozmery 6x207m/kartón, šírka 13,4 cm, počet útržkov 1150 

6.3 Dávkovač mydlovej peny    
zásobník na mydlovú penu, jednoduchý systém dávkovania 
kapacita 1L/1000 dávok 
rozmery 11,3x28,6x10,5cm 
koncentrát mydlovej peny  
1000 ml/3000 dávok , 6 ks/kartón 
vysoko účinná, sterilná 

6.4 Zásobník – elektronický osviežovač vzduchu  
možnosť naprogramovania frekvencie dávkovania vône 
ukazovateľ stavu náplne a batérie 
rozmery 97x174x60mm 
náplne – vôňa do osviežovača vzduchu/75ml=3000 dávok, 12ks/kartón. 



V súlade s popisom uvedeným v tabuľkách podľa miest dodania:  
Budova MsÚ, Nám. Sv.Trojice 7, Šaľa 
produkt počet ks predp.množstvo jedn. cena náplní cena náplní spolu na 12 mes. 
    náplní na mes. vrátane DPH/mes. celkom s DPH/mes.   
zásobník na pap. utierky           
so stredovým  11 10       
odvíjaním 25,2x24x31 cm           
zásobník           
toaletného papiera dávkovanie 21 20       
po jedn. útržkoch 26,9x26,9x15,4 cm           
dávkovač           
mydlovej peny 1L/1000 dávok 11 8       
11,3x28,6x10,5 cm           
elektronický osviežovač vzduchu           
97x174x60mm 4 každé 2 mes.       

 
MsKS, ul. SNP 16, Šaľa
produkt počet ks predp.množstvo jedn. cena náplní cena náplní spolu na 12 mes. 
    náplní na mes. vrátane DPH/mes. celkom s DPH/mes.   
zásobník na pap. Utierky           
so stredovým  6 10       
odvíjaním 25,2x24x31 cm           
zásobník           
toaletného papiera dávkovanie 17 17       
po jedn. útržkoch 26,9x26,9x15,4 cm           
dávkovač           
mydlovej peny 1L/1000 dávok 6 5       
11,3x28,6x10,5 cm           
elektronický osviežovač vzduchu           
97x174x60mm 6 každé 2 mes.       



SD Veča, Nitrianska 6, Šaľa-Veča 
produkt počet ks predp.množstvo jedn. cena náplní cena náplní spolu na 12 mes. 
    náplní na mes. vrátane DPH/mes. celkom s DPH/mes.   
zásobník na pap. Utierky           
so stredovým  2 2       
odvíjaním 25,2x24x31 cm           
zásobník           
toaletného papiera dávkovanie 5 5       
po jedn. útržkoch 26,9x26,9x15,4 cm           
dávkovač           
mydlovej peny 1L/1000 dávok 2 1       
11,3x28,6x10,5 cm           

 
MsP, Hollého 9, Šaľa-Veča 
produkt počet ks predp.množstvo jedn. cena náplní cena náplní spolu na 12 mes. 
    náplní na mes. vrátane DPH/mes. celkom s DPH/mes.   
zásobník na pap. Utierky           
so stredovým  1 1       
odvíjaním 25,2x24x31 cm           
zásobník           
toaletného papiera dávkovanie 3 3       
po jedn. útržkoch 26,9x26,9x15,4 cm           
dávkovač           
mydlovej peny 1L/1000 dávok 1 1       
11,3x28,6x10,5 cm           

 
 
V návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady a výdavky potrebné k realizácii predmetu zákazky, t.j. dodávku, 
montáž, prenájom a servis hygienických zariadení.  
Uvedené množstvá  v tabuľkách sú predpokladané a budú vychádzať zo skutočných potrieb a z  finančných možností mesta. 



Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Dodanie hygienických potrieb  pri prvej dodávke počet náplní viazať na počet dávkovačov,  následne 
v súlade s popisom uvedeným v tabuľkách, vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania, 
s osobným  prevzatím oprávnenými  osobami  pre MsÚ D.Fábiková, pre MsKS a SD Veča p. J.Rácz 
(dodávka náplní na adrese SNP 16), pre MsP A. Kuželová. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
prerušiť mesačnú dodávku náplní, prípadne upraviť počet náplní podľa skutočnej potreby, o čom 
písomne (e-mail) upovedomí dodávateľa vopred pred pravidelnou mesačnou dodávkou. 
Dodania: 
- vždy prvý deň v mesiaci (pracovný) 
- fyzické doručenie do priestorov skladu v jednotlivých miestach dodania, t.j. budova MsÚ 

1.poschodie - sklad;  MsKS, SD Veča – vchod D.) suterén;  MsP - 1. poschodie - sklad, 
- súčasťou dodania  bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru oprávnenými osobami 

verejného obstarávateľa,  
 

Slovník spoločného obstarávania:  
33761000-2 – Toaletný papier 
33763000-6 – Papierové uteráky na ruky 
39514400-2 – Dávkovače utierok 
39811100-1 – Osviežovač vzduchu 
39811110-4 – Dávkovače osviežovačov vzduchu 
39831700-3 – Dávkovače mydla 
98300000-6 – Rôzne služby. 

 
 

7. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu. 

  
8. Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 16/03/2016   Čas:   10:00 h.  
 
9. Podmienky otvárania ponúk: 

Dátum: 16/03/2016   Čas: 13:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa 

       
10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúry budú 
vystavené osobitne pre jednotlivé miesta dodania. Súčasťou faktúry bude dodací list 
s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Doručenie faktúr vždy 15. kalendárneho dňa odo dňa 
riadneho dodania a prevzatia bez vád. Faktúry budú splatné do 30 dní odo dňa doručenia 
verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 

       
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH vrátane dopravy na miesto dodania. 
 
12. Ďalšie informácie: 

12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

 



12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 
Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka  musí 
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: „Prenájom 
hygienických zariadení“. 

 
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 
 Návrh na plnenie kritérií 

 
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 
 

 
 
V Šali dňa 10. 03. 2016   
 
                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický 
                                                                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 


