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Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona 25/2006 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

1. Verejný obstarávate ľ : Slovenské národné múzeum,Vajanského nábr.2, 810 06  Bratislava

2. Kontaktná osoba: Beáta Porkertová, č.t.: 033/2455114

3. Predmet zákazky:
    Čistiace prostriedky podľa rozpisu

4. Predpokladaná hodnota zákazky : 1.300,--  € bez DPH

5. Miesto dodania tovaru: SNM - Múzeum Červený Kameň, 900 89 Častá 

6. Termín realizácie: rok 2014 - postupné dodanie

7. Opis zákazky : čistiace prostriedky podľa rozpisu 

MJ

Ročná 
spotreba - 

odhad

cena za 
MJ v € bez 
DPH

Spolu  v €  
bez DPH

ks 10
ks 40
ks 60
ks 30
ks 24
ks 4
ks 60
ks 140
ks 48
ks 90
bal 120
bal 30
bal 4
ks 50
ks 3
ks 6
ks 20
ks 25
ks 6
ks 2
ks 40
ks 15
ks 10
ks 50
ks 30

Položky predmetu zákazky
Clin na okná
Domestos 750 ml
Jar 1000ml
Alex leštenka so včelím voskom
Ajax na čistenie podláh
Savo 5L
Mydlo toaletné
Fixinela tekutá 400ml
Solvina
Indulona na ruky nechtíková
Vrecia do košov čierne 60x70 cm
Vrecia modré/čierne 120L
Hubky na riad veľké /5ks/
Náhrada na mop
Metla ciroková
Oprašovák/pávie pero/

Pracovné rukavice - upratovačka
Pracovné rukavice - bavlnené
Pracovné rukavice - robotník
Handra - švédska utierka 40x40

Opti na nábytok 500ml
Bref WC blok
Silan 2L
Bonux 9 kg
Disk levanduľa /proti moliam/



Cena spolu bez DPH: ..................................

Cena spolu s DPH:.......................................

Verejné obstarávanie bude ukončené objednávkou zo strany objednávateľa. Zákazka je

platná na kalendárny rok 2014, resp.  do zakúpenia predmetu zákazky v hodnote

stanovenej ako predpokladaná hodnota zákazky v tejto výzve.

8. Spolo čný slovník obstarávania (CPV) :
39830000-9 - Čistiace výrobky

39831600-2 - Čistiace prostriedky na toaletu

39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad 

39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu

39542000-3 - Handra

19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

9. Podmienky ú časti:
 - predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špe cifikácii:
 - cena bez DPH, s DPH

 - termín dodania tovaru od objednávky  

 - platnosť ponuky

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
 -  najnižšia cena za celý predmet zákazky

12. Lehota na predkladanie ponúk:

13. Miesto na predloženie ponuky: SNM-Múzeum Červený Kameň, 900 89  Častá

beata.porkertova@snm.sk

7.3.2014 do 12:00 hod


