
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

 

 

                                                               

 

 

 

                V Bratislave 20.04.2020 

                5436/2020/IVO/HOMJ 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky 

MČ BNM,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom 

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Ing. Zuzana Miškovská  02/49 253 375, 0905 387 039 

zuzana.miskovska@banm.sk  

 

 

 

      2.    Typ zmluvy:  Zákazka na dodanie tovaru – 3 roky 

 

mailto:zuzana.miskovska@banm.sk
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3.     Opis  predmetu zákazky:         

        Predmetom zákazky je obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ    

        BANM.   

         

       Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

Zoznam VO - čistiacich a hygienických potrieb pre zásobovanie MČ BNM 

obchodný 

názov 

produktu 

charakteristika 

produktu 

hmotnosť 

(gram), objem 

(ml), počet 

(ks), dĺžka 

(cm) 

MJ 

predpokladaný 

počet 

objednávok z 

VO 

Cena v 

MJ za 1 

ks bez 

DPH v 

EUR 

Cena 

v MJ 

za 1 ks 

s DPH 

v EUR 

spolu 

bez 

DPH 

spolu 

s 

DPH 

toaletný 

papier Tento 

Polar White 

toaletný papier 3vrst., 

10x135 

10 

kotúčov/balenie 
balenie 50         

toaletný 

papier 

JUMBO 19 

toaletný papier 2-

vrstvový, 100% celulóza, 

primemr 19 mm, 140 

metrov, do zásobníkov 

JUMBO 

12 

kotúčov/balenie 
balenie 100         

Kuch. utierky 

Katrin 77879 

papierové utierky - biele 

kuchynské utierky, 

dvojvrstvové, 2 x 54 

útržkov, 13m. Šírka 223 

mm. Balené po 2ks 

2 kotúčov/ 

balenie 
balenie 60         

Papierové 

servítky  

Harmony 

Prima 

papierové obrúsky 

jednovrstvové na 

stolovanie, 330 x 330 

mm, 100 ks v balení, 

Tissue papier / 100% 

celulóza 

balenie balenie 30         

BUPI detské 

mydlo 

detské tuhé mydlo s 

lanolínom a hydratačným 

účinokom, bez parfému, 

neobsahuje alergény 

100 g ks 30         

Tekuté mydlo 

na ruky 

tekuté mydlo na časté 

umývanie rúk, s pump., s 

vlastnosťami regenerácie, 

hydratácie, bez parfému, 

bez alergénov 

500 ml ks 30         

Dettol 

Cleanse 

tekuté mydlo 

antibakteriálne mydlo s 

morskými minerálmi a 

aloa vera, ochrana pred 

baktériami 99,9 %, s 

pump. 

250ml ks 30         

Harmony 

Cube BOX 

kozmetické 

utierky 

trojvrstvové kozmetické 

utierky v praktickom 60 

kusovom balení, na 

jednorazové použitie 

krabička ks 50         

JAR 
prostriedok na umývanie 

riadu 
1000 ml ks 50         

SAVO 

tekutý čistiaci a 

dezinfekčný prípravok 

plôch a podláh, sanitárnej 

1000 ml ks 50         



 3 

keramiky, WC, drezov, 

kuchynských potrieb, 

hračiek, proti baktériám, 

vírusom, kvasinkám a 

plesniam 

Savo Original 

tekutý čistiaci a 

dezinfekčný prípravok 

plôch a podláh, sanitárnej 

keramiky, WC, drezov, 

kuchynských potrieb, 

hračiek, proti baktériám, 

vírusom, kvasinkám a 

plesniam 

5000 ml ks 30         

FLOOR 
prostriedok na umývanie 

podláh 
1500 ml ks 100         

FLOOR 
prostriedok na umývanie 

podláh 
5000 ml ks 50         

AJAX  
univerzálny čistiaci 

prášok na umývadlá 
400 g ks 50         

CIF CREAM 

čistiaci tekutý abrazívny 

prípravok s účinnými 

mikročasticami, hĺbkovo 

čistí 

500 ml ks 50         

Experto na 

okná 

tekutý čistiaci 

prostriedok na okná s 

MR  

750 ml ks 50         

OKENA 

tekutý univerzálny 

čistiaci prostriedok na 

okná, sklá, rámy a 

zrkadlá, s alkoholom 

500 ml ks 20         

SANYTOL 

na podlahy 

bez chlóru 

univerzálny čistiaci 

prostriedok na podlahy 

bez chlóru 

1 000 ml ks 20         

SANYTOL 

sprey 

univerzálny čistiaci 

prostriedok na všetky 

povrchy, bez chlóru, 

sprej 

500 ml ks 20         

SAVO na 

podlahy 

tekutý čistiaci a 

dezinfekčný prípravok 

bez chlóru, likvidácia 

baktérií, alergénov 

700 ml ks 20         

SAVO WC 

tekutý čistiaci a 

dezinfekčný prostriedok 

na WC 

750 ml ks 20         

Bref WC 

čistiaci prostriedok -gel 

na WC, intenzívne 

čistenie WC, prosti 

vodnému kameňu, hrdzi 

a nečistoty, rôzne vône  

750 ml ks 20         

WIX DEO 

tablety do pisoára, proti 

usadeninám, vodného a 

močového kameňa, 

neutralizuje zápach 

močoviny 

1000 g ks 20         
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Cleanex WC 

fresh  

WC závesný fresh košík  

s vôňou 
40 g ks 20         

PRONTO na 

nábytok 

mydlový čistič na 

drevené podlahy, dver, 

drevené rímsy, nábytok 

750 ml ks 25         

Brait 

Multiclean 

spray 

multi čistiaci sprej na 

nábytok, kov, plasty  
350 ml ks 25         

DIX gel 
čistiaci gel na hrdzu a 

vodný kameň  
500 ml ks 30         

LUXON 

KALK STOP 

rýchlorozpúšťač vodného 

kameňa pre kávovary a 

varné kanvice 

100 g ks 30         

SOMAT 

perfect 

čistiace tablety do 

umývačky riadu XXL 

balenie - 90 ks 

1658 g ks 20         

SOMAT extra 

power salt 
soľ do umývačky riadu  1500 g ks 20         

SOMAT 

Rinser 3x 

shine action 

oplachovací prostriedok 

do umývačky riadu  
750 ml ks 20         

CIF 

professional-

stainless steel 

profesionálny čiastiaci 

prípravok pre 

potravinárske prevádzky 

- na nerezové kuchyňské 

zariadenia 

750 ml ks 20         

HYGIENIUM 

vlhčené 

utierky 

vlhčené utierky 

antibakteriálne, 15ks v 

balíčku 

balenie ks 30         

 Fresh More - 

osviežovač 

vzduchu 

sprej, rôzne vône  300 ml ks 20         

Chloramin T 
práškový dezinfekčný 

prostriedok  
1000 ml ks 30         

ECO WC 

súprava 

WC kefka s nádobou na 

odkvapkávanie, plast, 

biela 

ks ks 30         

LANZA 

Expert Color 

prací prášok na farebné 

oblečenie 
7500 g ks 10         

BUPI BABY 

aviváž 

aviváž pre detské prádlo, 

bez alergénov, sensitive 
1500ml ks 10         

VILEDA mop 

set 

teleskopická kovová tyč 

na mop, šírka 40 cm, 

plochý, vedro 

  ks 10         

VILEDA 

návlek 

náhradný návlek na mop, 

šírka 40 cm, plochý, 

strapcové tkanie návleku 

  ks 30         
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náhradný návlek na mop, 

šírka 40 cm, plochý, 

strapcové tkanie návleku 

 ks 30     

SPONTEX 

metla 
metla s rúčkou   ks 5         

  
zmeták s rúčkou, na 

vnútorné prietory 
  ks 5         

  

plastová metla záhradná s 

rúčkou 120 cm, zametanie 

exteriéru 

  ks 5         

  cirokový kartáč   ks 5         

  

metla priemyselná 

(ciroková) , 25 cm, 

drevená s násadou 120 cm 

  ks 5         

4home 

uratovacia 

sada 

 upratovacia sada mop a 

stierka na okná, s vedrom 
  ks 5         

kat.číslo 

802006 

náhradný mop easy quick 

spray na sadu 4home  
  ks 5         

  stierka na okná, malá 28 cm ks 5         

  
handra na podlahu, 

netkaná bavlna  
70x60 cm  ks 20         

CLEANEX -

švédska 

utierka 

švédska utierka na prach 

malé  
30x30 cm ks 100         

CEDRIC-

švédska 

utierka 

švédska handra na 

podlahy mikrovlákno (280 

g) 

70x60 cm  ks 100         

INDULONA- 

krém na ruky 

krém na ruky, nechtík, 

glycerin 
100 ml ks 30         

  
rukavice latexové velúr. L 

- pre domácnosť 
ks ks 20         

  
rukavice latexové velúr. 

XL - pre domácnosť 
ks ks 20         

CLEANEX - 

špongia 

tvarovaná 

Maxi 

špongia tvarovaná teflon, 

žltá 
ks ks 20         

Classic 

sponges 
špongia na riad classic  10ks/balenie bal 20         

FISKARS 

Hrable 

SolidTM 

univerzálne hrable s 

rúčkou 
ks ks 5         

FISKARS 

Lopata 

Ergonomic 

lopata s ergonomickou 

násadou s príjemným 

mäkkým plastovým 

poťahom, vysoko odolná 

násada s oválnym 

prierezom poskytuje 

pevný úchop,  dĺžka 

lopaty je 132 cm, 

hmotnosť 2,1 kg 

  ks 10         

  plastová lopatka na smeti    ks 10         

  
plastová lopatka na smeti 

s ručným zmetáčikom 
  ks 10         

  
kôš na papier - 

kancelársky, rebrovaný 
12 litrov ks 10         
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  drôtenka kovová , 50 g ks ks 10         

  sviečka konzumná  4 ks/balík balík 5         

  
vlhčené utierky na 

monitor 
100 ks/ balenie bal 10         

  

mikroténové sáčky 20x30 

cm, odtrhávacie v bloku,  

8my  

50 ks/balenie balenie 20         

  
mikroténové sáčky 

30x40,  v rolke, 7my 
50ks/rolka rolka 10         

  

mikroténová HDPE taška 

22+11x45 cm, v rolke, 

nosnosť- 5kg 

200ks/rolka rolka 15         

  

elastická potravinová 

fólia, 50 cmx130m, 23 

mic 

rolka ks 5         

  

PE vrece na odpad, 

70x110 cm,  120L,  50my 

(hrubé) 

25ks/rolka rolka 6         

  

PE sáčky na odpad,  

50x60cm, 30L, 40my 

(hrubé) 

20ks/rolka rolka 20         

  motúz jutový  100g/ks ks 20         

  

špagát trikolóra, 100g, 

450dtex, 250 metrov, 

100% bavlna 

40 g/ks ks 20         

  

špagát polypropylénový , 

250 g, 12500dtex, rôzne 

farby 

250g/ks ks 25         

Utierky ZZ 

biele 

dvojvrstvové papierové 

uteráky  ZZ biele, rozmer 

240x210, 160 ks 

160ks/balík bal 10         

  detský šampón na vlasy 250 ml ks 20         

  
detský šampón proti 

všiam  
200 ml ks 20         

  detský sprchový gél  750 ml ks 20         

Pampers 

Sensitive 

6x56 ks 

vlhčené obrúsky na 

odstraňovanie nečistôt z 

pokožky dieťaťa s 

citlivou pokožkou 

(balenie s plastovým 

viečkom) 

balenie 6x56 ks balenie 50         

  detský olejček na telo  200 ml ks 20         

    
 

  
celkom 

bez DPH 
0,00   

 
   

 
 

  
celkom s 

DPH 
0,00 

 

 

       Osobitné požiadavky na plnenie zákazky: 

• Predbežná hodnota zákazky po zadaní odhadu počtu množstva čistiacich a hygienických potrieb 

v priebehu 3 rokov je 20 000,00 Eur s DPH. 

• Dodanie tovaru bude realizované na základe čiastkových objednávok jednotlivým strediskám MČ 

BNM. 
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• Dodanie tovaru v pracovných dňoch od 08.00-12.00 hod., s výnimkou Denných centier – od 13.00 

– 14.00 hod. 

• Čistiace a hygienické potreby sa u dodávateľa budú objednávať predmet priebežne v priebehu 

platnosti ponuky podľa potreby objednávateľa, na základe čiastkových objednávok podľa 

aktuálnych potrieb objednávateľa, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb 

objednávateľa, nie však jednorázovo.  

• Odovzdanie a prevzatie zákazky sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými 

osobami obidvoch strán. 

• Lehota dodania tovaru je najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia čiastkovej 

objednávky. 

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet predpokladané množstvo zákazky. 

 

Osoba splnomocnená na strane obstarávateľa je: Ing. Miškovská, tel. 0905 387 039, email: 

zuzana.miskovska@banm.sk  

 

• Súčasťou výzvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Zoznam čistiacich a hygienických potrieb 

Príloha č. 2 – Zoznam stredísk na dodanie čistiacich a hygienických potrieb 

 

 

4.     Predpokladaná cena zákazky (súčet položiek) bez DPH: 7 536,76 €    

  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 16 666,66 €    

 

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk              

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Čistiace a hygienické potreby,, 

            Lehota na predloženie ponuky: 24.04.2020 do 10:00 hod. 

5.3 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.04.2023 

                             

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva 

 (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia 

služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia 

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

Miesto plnenia  zákazky: Miestny úrad MČ BNM, Junácka 1, 832 91 Bratislava                                     

mailto:zuzana.miskovska@banm.sk
mailto:jana.homolova@banm.sk
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Lehota plnenia: na základe čiastkových objednávok 

                               ( do 31.04.2023 resp. do vyčerpania sumy t.j. 20 000,00 € vrátane DPH, podľa toho    

                                ktorá  skutočnosť nastane skôr ) 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane 

dopravy ako celku. 

 

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:                                                                                                                  

• celková cena bez DPH  

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH  

         ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je     

platcom DPH. 

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

• musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky 

• predloží svoje identifikačné údaje (názov, adresu sídla a IČO) za účelom overenia tejto 

skutočnosti v príslušných registroch 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, 

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie 

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Daša Effenbergerová, v. r. 

Oddelenie investícií a verejného obstarávania 
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