VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 03/2021 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „Čistiace pomôcky" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej
technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.
V rámci PTK boli oslovení 9 potencionálni dodávatelia, pričom do tejto časti predložil ponuku 1 dodávateľ. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.
Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Čistiace pomôcky
1.2 CPV:
39224000-8 Metly a kefy a iné predmety rôznych typov,
39525800-6 Handry na čistenie
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Klasické ručné pomôcky na upratovanie (mopy, handry, utierky, vedrá a iné), umývacie a čistiace nástroje.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo

Názov položky predmetu zákazky

MJ

Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie

1

Položka č.1 - Mopová zostava - tyč, držiak mopu, mop s mikrovláknom

ks

150

2

Položka č.2 - Návlek na mop s mikrovláknom

ks

1 600

3

Položka č.3 - Teleskopická tyč na držiak mopu

ks

30

4

Položka č.4 - Mopová zostava, typ č.1

ks

40

5

Položka č.5 - Návlek na mop prešívaný, typ č. 1

ks

651

6

Položka č.6 - Mopová zostava, typ č.2

ks

10

7

Položka č.7 - Návlek na mop prešívaný, typ 2

ks

75

8

Položka č.8 - Tyč s otvorom na držiak mopu

ks

10

9

Položka č.9 - Portviš PVC s násadou

ks

8

10

Položka č.10 - Ryžák ručný (kefa na podlahu)

ks

68

11

Položka č.11 - Lopatka s metličkou

ks

12

12

Položka č.12 - Vedro ciachované, typ č. 1

ks

32

13

Položka č.13 - Vedro ciachované, typ č. 2

ks

68

14

Položka č. 14 - Zostava na umývanie okien

ks

10

15

Položka č.15 - Stierka na okná

ks

10

16

Položka č.16 - Plastový držiak na návlek v tvare T

ks

10

17

Položka č.17 - Kožúšok na T stierku

ks

10

18

Položka č.18 - Prachovka s teleskopickou rúčkou

ks

6

19

Položka č.19 - Handra umývacia na podlahy

ks

112

20

Položka č.20 - Kefa na čistenie WC so stojanom

ks

78

21

Položka č. 21 - Kefka s rúčkou, typ č.1

ks

34

22

Položka č.22 - Kefka s rúčkou, typ č. 2

ks

110

23

Položka č. 23 - Kefa na fľaše 40 mm

ks

2

24

Položka č. 24 - Kefka na skúmavky, typ 1

ks

4

25

Položka č.25 - Kefka na skúmavky, typ 2

ks

2

26

Položka č. 26 - Drôtenka strojová, typ 1

ks

10

27

Položka č. 27 - Drôtenka strojová, typ 2

ks

5

28

Položka č. 28 - Špongia na riad tvarovaná

bal

158

29

Položka č. 29 - Špongia na riad malá

bal

216

30

Položka č. 30 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - ružová

ks

1 295

31

Položka č. 31 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - modrá

ks

623

32

Položka č. 32 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - zelená

ks

623

33

Položka č. 33 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - žltá

ks

623

34

Položka č. 34 - Utierka univerzálna na opakované použitie na malé plochy

bal/3 ks

88

35

Položka č.35 - Utierka na čistenie a leštenie bez chemických prostriedkov

ks

685

36

Položka č.36 - Utierka na čistenie z netkanej textílie jednorazová

bal/50 ks

120

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK

Dodávateľ č.1
Tomáš Dzurňák D&D
Južná trieda 78,
040 01 Košice

DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky.
V prípade, ak ponúkaný produkt
nespĺňa verejným obstarávateľom
požadované technické vlastnosti na
predmet zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej
ekvivaletnej hodnoty

Položka č.1 - Mopová zostava - tyč, držiak mopu, mop s mikrovláknom

1.

Mopová zostava na podlahu komplet.
Prevedenie: kov + plast
Rozmer návleku: 400 x 115 mm
Uchytenie mopu: do kapsy
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Mopová zostava HOBBY - 3 dielna alebo ekvivalentný,kompatibilita s položkou č. 2 a 3

Položka č.1

spĺňa
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Položka č.1 - Mopová zostava - tyč, držiak mopu, mop s mikrovláknom

1.

Mopová zostava na podlahu komplet.
Prevedenie: kov + plast
Rozmer návleku: 400 x 115 mm
Uchytenie mopu: do kapsy
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Mopová zostava HOBBY - 3 dielna alebo ekvivalentný,kompatibilita s položkou č. 2 a 3

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č.2 - Návlek na mop s mikrovláknom

2.

Hustý mikrofázový (mikrovláknový) návlek na mop.
Farba: biela
Povrch: hladký
Rozmer vnútorný: dĺžka max 400mm x šírka min 100mm, ale max 115mm
Spôsob uchytenia: do kapsy
Požaduje sa: Mop náhradný Eko JANEGAL alebo ekvivaletný, resp. musí byť kompatibilita s položkou č. 1
a3

Položka č.3 - Teleskopická tyč na držiak mopu

3.

Teleskopická tyč so závitom na držiak mopu.
Materiál: kov a plast
Dĺžka v rozloženom stave: min. 280 cm, max. 300 cm
Farby: rôzne
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Teleskopická tyč na držiak mopu HOBBY alebo ekvivalentný resp. kompatibilita s položkou č.
1a2

Položka č.4 - Mopová zostava, typ č.1

4.

Mopová zostava pozostáva z kovovej tyče, držiaka mopu (držiak je vyrobený z plastu) a mopu. Požaduje sa
nemagnetické
otváranie držiaka mopu.
Rozmery: dĺžka tyče: 140 cm
Priemer tyče: 2 cm
Na vnútorný rozmer mopu: 400 x 140 mm
Spôsob uchytenia mopu: do kapsy
Merná jednotka: 1 x zostava
Požaduje sa: MEIKO Materclip 40 cm alebo ekvivalentný,kompatibilita s položkou č.5

Položka č.5 - Návlek na mop prešívaný, typ č. 1

5.

Klasický bavlnený návlek na mop, má optimálnu nasiakavosť, zakončovacia páska môže byť režná, alebo aj
v rôznych farbách. Znesie vyvárku, podkladový materiál je zhotovený zo zmesovej textílie bavlny s
polyestrerom (50% bavlna, 50% polyester). Je odolný voči luhom a kyselinám, záruka na min.500 pracích
cyklov.
Farba: biela
Spôsob uchytenia: do kapsy
Povrch: uzličkový
Vnútorný rozmer: 400 x 135 mm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Mop KAPS Master, resp. kompatibilita s položkou č.4 alebo ekvivalentný (napr. OP kapsový
maester 40 cm, biely Meiko)

Položka č.6 - Mopová zostava, typ č.2

6.

Mopová zostava pozostáva z kovovej tyče, držiaka mopu (držiak je vyrobený z plastu) a mopu. Požaduje sa
nemagnetické
otváranie držiaka mopu.
Dĺžka tyče: 140 cm
Priemer tyče: 2 cm
Spôsob uchytenia mopu: do kapsy
Na vnútorný rozmer mopu: dĺžka max 500 mm x šírka min 140 mm max 155 mm,
Merná jednotka: 1 x zostava,
Požaduje sa: držiak kapsového mopu MEIKO Masterclip 50 cm resp. kompatibilita s položkou č. 7 alebo
ekvivalentný

Položka č.7 - Návlek na mop prešívaný, typ 2

7.

Klasický bavlnený návlek na mop, má optimálnu nasiakavosť, zakončovacia páska môže byť režná, alebo
aj v rôznych farbách. Znesie vyvárku, podkladový materiál je zhotovený zo zmesovej textílie bavlny s
polyestrerom (50% bavlna, 50% polyester). Je odolný voči luhom a kyselinám, záruka na min. 500 pracích
cyklov.
Farba: biela
Spôsob uchytenia: do kapsy
Povrch: uzličkový
Vnútorný rozmer: dĺžka max 500 mm x šírka min 140 mm max 155 mm
Balenie na: kusy
Požaduje sa: Mop KAPS Master resp. kompatibilita s položkou č. 6 alebo ekvivalentný

Položka č.8 - Tyč s otvorom na držiak mopu

8.

Tyč s otvorom pre skrutku na držiak mopu.
Materiál: kov a plast
Dĺžka: 140 cm, balenie na kusy,
Požaduje sa: tyč na držiak mopu MEIKO Masterclip 40cm a 50 cm resp.kompatibilita s položkou č.4 a 6.

Položka č.9 - Portviš PVC s násadou

9.

Portviš s násadou vyrobený z PVC.
Materiál: s umelým vlasom (PET),
Dĺžka: min. 120 cm,
Požaduje sa: tyč so závitom, balenie na kusy

Položka č.10 - Ryžák ručný (kefa na podlahu)

10.

Kefa ručná na podlahové čistenie. Chrbát kefy vyrobený z dreva.
Tvar: oválny, štetiny vyrobené z pevného plastu.
Rozmery: min. 19,3 x 6,5 cm,
Balenie: na kusy

Položka č.11 - Lopatka s metličkou

11.

Lopatka s metličkou (súprava).
Prevedenie: lopatka vyrobená z PVC s gumenou lištou, metlička vyrobená z PVC s umelým vlasom,
Farba: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č.12 - Vedro ciachované, typ č. 1

12.

Vedro ciachované. Ciachovanie vedra na boku z vnútornej strany vedra. Kovová rúčka s PVC úchopom.
Vyrobené: z PVC
Objem vedra: min. 10 litrov - max. 12 litrov
Farba: výber z min. 4 farieb - modrá, červená, žltá,oranžová
Balenie: na kusy

Položka č.13 - Vedro ciachované, typ č. 2

13.

Vedro ciachované. Ciachovanie vedra na boku z vnútornej strany vedra.
Vyrobené: z PVC, polypropylen (PP5)
Objem vedra: min.5 litrov - max. 7 litrov
Farba: výber z min. 4 farieb - modrá, červená, žltá,oranžová
Balenie: na kusy

Položka č. 14 - Zostava na umývanie okien

14.

Pozostáva z: teleskopická tyč + mop + stierka.
- stierka so špongiou je vhodná najmä na umývanie výkladov, okien svetlíkov a iných presklených plôch,
- teleskopická tyč s ohybným kĺbom umožňuje dosiahnuť aj na horšie prístupné miesta. Gumovou stierkou je
potom možné ľahko zotrieť prebytočnú vodu,
Šírka špongie a gumovej stierky: 30 cm
Balenie: na kusy

Položka č.15 - Stierka na okná

15.

Stierka na okná, plastové držadlo.
- hliníková lišta,
- gumená stierka,
Rozmery: šírka 30 cm
Balenie: na kusy

Položka č.16 - Plastový držiak na návlek v tvare T

16.

Plastový držiak na návlek v tvare T, vhodný pre všetky typy kompatibilných teleskopických tyčí.
Rozmery: šírka záberu 35 cm.
Balenie: na kusy
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Položka č.2 - Návlek na mop s mikrovláknom

2.

Hustý mikrofázový (mikrovláknový) návlek na mop.
Farba: biela
Povrch: hladký
Rozmer vnútorný: dĺžka max 400mm x šírka min 100mm, ale max 115mm
Spôsob uchytenia: do kapsy
Požaduje sa: Mop náhradný Eko JANEGAL alebo ekvivaletný, resp. musí byť kompatibilita s položkou č. 1
a3

Položka č.3 - Teleskopická tyč na držiak mopu

3.

Teleskopická tyč so závitom na držiak mopu.
Materiál: kov a plast
Dĺžka v rozloženom stave: min. 280 cm, max. 300 cm
Farby: rôzne
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Teleskopická tyč na držiak mopu HOBBY alebo ekvivalentný resp. kompatibilita s položkou č.
1a2

Položka č.4 - Mopová zostava, typ č.1

4.

Mopová zostava pozostáva z kovovej tyče, držiaka mopu (držiak je vyrobený z plastu) a mopu. Požaduje sa
nemagnetické
otváranie držiaka mopu.
Rozmery: dĺžka tyče: 140 cm
Priemer tyče: 2 cm
Na vnútorný rozmer mopu: 400 x 140 mm
Spôsob uchytenia mopu: do kapsy
Merná jednotka: 1 x zostava
Požaduje sa: MEIKO Materclip 40 cm alebo ekvivalentný,kompatibilita s položkou č.5

Položka č.5 - Návlek na mop prešívaný, typ č. 1

5.

Klasický bavlnený návlek na mop, má optimálnu nasiakavosť, zakončovacia páska môže byť režná, alebo aj
v rôznych farbách. Znesie vyvárku, podkladový materiál je zhotovený zo zmesovej textílie bavlny s
polyestrerom (50% bavlna, 50% polyester). Je odolný voči luhom a kyselinám, záruka na min.500 pracích
cyklov.
Farba: biela
Spôsob uchytenia: do kapsy
Povrch: uzličkový
Vnútorný rozmer: 400 x 135 mm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Mop KAPS Master, resp. kompatibilita s položkou č.4 alebo ekvivalentný (napr. OP kapsový
maester 40 cm, biely Meiko)

Položka č.6 - Mopová zostava, typ č.2

6.

Mopová zostava pozostáva z kovovej tyče, držiaka mopu (držiak je vyrobený z plastu) a mopu. Požaduje sa
nemagnetické
otváranie držiaka mopu.
Dĺžka tyče: 140 cm
Priemer tyče: 2 cm
Spôsob uchytenia mopu: do kapsy
Na vnútorný rozmer mopu: dĺžka max 500 mm x šírka min 140 mm max 155 mm,
Merná jednotka: 1 x zostava,
Požaduje sa: držiak kapsového mopu MEIKO Masterclip 50 cm resp. kompatibilita s položkou č. 7 alebo
ekvivalentný

Položka č.7 - Návlek na mop prešívaný, typ 2

7.

Klasický bavlnený návlek na mop, má optimálnu nasiakavosť, zakončovacia páska môže byť režná, alebo
aj v rôznych farbách. Znesie vyvárku, podkladový materiál je zhotovený zo zmesovej textílie bavlny s
polyestrerom (50% bavlna, 50% polyester). Je odolný voči luhom a kyselinám, záruka na min. 500 pracích
cyklov.
Farba: biela
Spôsob uchytenia: do kapsy
Povrch: uzličkový
Vnútorný rozmer: dĺžka max 500 mm x šírka min 140 mm max 155 mm
Balenie na: kusy
Požaduje sa: Mop KAPS Master resp. kompatibilita s položkou č. 6 alebo ekvivalentný

Položka č.8 - Tyč s otvorom na držiak mopu

8.

Tyč s otvorom pre skrutku na držiak mopu.
Materiál: kov a plast
Dĺžka: 140 cm, balenie na kusy,
Požaduje sa: tyč na držiak mopu MEIKO Masterclip 40cm a 50 cm resp.kompatibilita s položkou č.4 a 6.

Položka č.9 - Portviš PVC s násadou

9.

Portviš s násadou vyrobený z PVC.
Materiál: s umelým vlasom (PET),
Dĺžka: min. 120 cm,
Požaduje sa: tyč so závitom, balenie na kusy

Položka č.10 - Ryžák ručný (kefa na podlahu)

10.

Kefa ručná na podlahové čistenie. Chrbát kefy vyrobený z dreva.
Tvar: oválny, štetiny vyrobené z pevného plastu.
Rozmery: min. 19,3 x 6,5 cm,
Balenie: na kusy

Položka č.11 - Lopatka s metličkou

11.

Lopatka s metličkou (súprava).
Prevedenie: lopatka vyrobená z PVC s gumenou lištou, metlička vyrobená z PVC s umelým vlasom,
Farba: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č.12 - Vedro ciachované, typ č. 1

12.

Vedro ciachované. Ciachovanie vedra na boku z vnútornej strany vedra. Kovová rúčka s PVC úchopom.
Vyrobené: z PVC
Objem vedra: min. 10 litrov - max. 12 litrov
Farba: výber z min. 4 farieb - modrá, červená, žltá,oranžová
Balenie: na kusy

Položka č.13 - Vedro ciachované, typ č. 2

13.

Vedro ciachované. Ciachovanie vedra na boku z vnútornej strany vedra.
Vyrobené: z PVC, polypropylen (PP5)
Objem vedra: min.5 litrov - max. 7 litrov
Farba: výber z min. 4 farieb - modrá, červená, žltá,oranžová
Balenie: na kusy

Položka č. 14 - Zostava na umývanie okien

14.

Pozostáva z: teleskopická tyč + mop + stierka.
- stierka so špongiou je vhodná najmä na umývanie výkladov, okien svetlíkov a iných presklených plôch,
- teleskopická tyč s ohybným kĺbom umožňuje dosiahnuť aj na horšie prístupné miesta. Gumovou stierkou je
potom možné ľahko zotrieť prebytočnú vodu,
Šírka špongie a gumovej stierky: 30 cm
Balenie: na kusy

Položka č.15 - Stierka na okná

15.

Stierka na okná, plastové držadlo.
- hliníková lišta,
- gumená stierka,
Rozmery: šírka 30 cm
Balenie: na kusy

Položka č.16 - Plastový držiak na návlek v tvare T

16.

Plastový držiak na návlek v tvare T, vhodný pre všetky typy kompatibilných teleskopických tyčí.
Rozmery: šírka záberu 35 cm.
Balenie: na kusy

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č.17 - Kožúšok na T stierku

17.

Profesionálny bavlnený návlek na držiak, určený predovšetkým na profesionálne umývanie okien a
presklenných plôch. Vhodný na mokré i suché použitie. Návlek je ideálny na veľké okenné plochy. Dlhá
životnosť. Návlek je prateľný.
Rozmery: šírka návleku 35 cm
Balenie: na kusy

Položka č.18 - Prachovka s teleskopickou rúčkou

18.

Prachovka pre dokonalé odstránenie prachu aj na nedostupných miestach. Prachovka má špeciálne vlákna,
ktoré statickou elektrinou na seba nachytajú prach aj na nedostupných miestach. Materiál PVC a statické
umelé vlákno. Pevná dvojsekčná teleskopická rúčka s očkom pre zavesenie.
Rozmery:
- dĺžka v zloženom stave 120 cm
- dĺžka v rozloženom stave 210 cm
Farby: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č.19 - Handra umývacia na podlahy

19.

Handra na umývanie podláh.
Zloženie: musí obsahovať 80% viskóza,20% polypropilén.
Rozmery: minimálne 70 x 50 cm
Balenie: na kusy

Položka č.20 - Kefa na čistenie WC so stojanom

20.

WC kefa so stojanom.
Piemer kefy: min. 7 cm,
Dĺžka kefy s rúčkou: min. 35 cm,
Dolný priemer stojanu: min. 12 cm,
Vrchný priemer stojanu: min. 9,5 cm,
Výška stojanu: min. 8,5 cm,
Požaduje sa: min. 2 farby, materiál PVC, štetiny PVC, nádobka PVC,
Balenie: na kusy

Položka č. 21 - Kefka s rúčkou, typ č.1

21.

Kefka s rúčkou. Vyrobená z PVC s umelými štetinami.
Celková dĺžka kefy: min. 25 cm,
Dĺžka štetín: 2,5 cm,
Priemer plochy štetín: 5,5 cm,
Farba: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č.22 - Kefka s rúčkou, typ č. 2

22.

Kefka s rúčkou v tvare "žehličky" na dočistenie inštrumentov.
Materiál: PVC, s umelými štetinami.
Rozmery: 10x4x5 cm
Farba: rôzne farby
Balenie: na kusy

Položka č. 23 - Kefa na fľaše 40 mm

23.

Kefa na fľaše s ohybnou kovovou rúčkou, používa sa hlavne na čistenie vysokých fliaš.
Zloženie štetín: polypropylénové vlákno
Priemer štetín: 40 mm
Dĺžka točenia vlasov: min. 120 mm
Dĺžka kefy: min. 300 mm
Farba: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č. 24 - Kefka na skúmavky, typ 1

24.

Kefka na skúmavky.
Priemer skúmavky: 10 mm,
Priemer kefky: 12 mm,
Dĺžka rúčky: min. 230 mm,
Balenie: na kusy

Položka č.25 - Kefka na skúmavky, typ 2

25.

Kefka na skúmavky.
Priemer skúmavky: 15 mm,
Priemer kefky: min. 16 mm,
Dĺžka rúčky: min. 230 mm,
Balenie: na kusy

Položka č. 26 - Drôtenka strojová, typ 1

26.

Drôtenka je určená pre ručné čistenie. Pripevní sa na ručný držiak padu.
Rozmery: 11 x 25,50 cm,
Farba: béžová, červená,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Sheuer pad alebo ekvivalentný

Položka č. 27 - Drôtenka strojová, typ 2

27.

Kruhový podlahový pad je agresívny, odolný a pevný, navrhnutý pre mokré strhávanie ochranných vrstiev
podlahy (vosky, lepidlá, atd.). Vysoká kvalita materiálu zaisťuje kompletné odstránenie vrstvy vrátane
chemikálií.
Priemer: 33 cm,
Prevedenie: Kruhový,
Farba: čierna,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Scheuer pad alebo ekvivalentný

Položka č. 28 - Špongia na riad tvarovaná

28.

Špongia vyrobená z PVC, na jednej strane potiahnutá drôtenkou, s bočným tvarovaním pre jednoduchý
úchop.
Rozmery: min. 9 cm x min. 7 cm x min. 4,5 cm,
Farba: mix. rôznych farieb,
Balenie: jednom kuse balenia 10 špongií, merná jednotka: 1 balenie,
Požaduje sa: Cleanex alebo ekvivalentný

Položka č. 29 - Špongia na riad malá

29.

Špongia vyrobená z PVC, na jednej strane potiahnutá
drôtenkou.
Rozmery: min. 8 cm x 5 cm x 2,5 cm
Farba: mix. rôznych farieb
Balenie: jednom kuse balenia 10 špongií, merná jednotka: 1 balenie
Požaduje sa: Cleanex alebo ekvivalentný

Položka č. 30 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - ružová

30.

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB ružová alebo ekvivalentný

Položka č. 31 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - modrá

31.

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB modrá alebo ekvivalentný

Položka č. 32 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - zelená

32.

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB zelená alebo ekvivalentný
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Položka č.17 - Kožúšok na T stierku

17.

Profesionálny bavlnený návlek na držiak, určený predovšetkým na profesionálne umývanie okien a
presklenných plôch. Vhodný na mokré i suché použitie. Návlek je ideálny na veľké okenné plochy. Dlhá
životnosť. Návlek je prateľný.
Rozmery: šírka návleku 35 cm
Balenie: na kusy

Položka č.18 - Prachovka s teleskopickou rúčkou

18.

Prachovka pre dokonalé odstránenie prachu aj na nedostupných miestach. Prachovka má špeciálne vlákna,
ktoré statickou elektrinou na seba nachytajú prach aj na nedostupných miestach. Materiál PVC a statické
umelé vlákno. Pevná dvojsekčná teleskopická rúčka s očkom pre zavesenie.
Rozmery:
- dĺžka v zloženom stave 120 cm
- dĺžka v rozloženom stave 210 cm
Farby: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č.19 - Handra umývacia na podlahy

19.

Handra na umývanie podláh.
Zloženie: musí obsahovať 80% viskóza,20% polypropilén.
Rozmery: minimálne 70 x 50 cm
Balenie: na kusy

Položka č.20 - Kefa na čistenie WC so stojanom

20.

WC kefa so stojanom.
Piemer kefy: min. 7 cm,
Dĺžka kefy s rúčkou: min. 35 cm,
Dolný priemer stojanu: min. 12 cm,
Vrchný priemer stojanu: min. 9,5 cm,
Výška stojanu: min. 8,5 cm,
Požaduje sa: min. 2 farby, materiál PVC, štetiny PVC, nádobka PVC,
Balenie: na kusy

Položka č. 21 - Kefka s rúčkou, typ č.1

21.

Kefka s rúčkou. Vyrobená z PVC s umelými štetinami.
Celková dĺžka kefy: min. 25 cm,
Dĺžka štetín: 2,5 cm,
Priemer plochy štetín: 5,5 cm,
Farba: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č.22 - Kefka s rúčkou, typ č. 2

22.

Kefka s rúčkou v tvare "žehličky" na dočistenie inštrumentov.
Materiál: PVC, s umelými štetinami.
Rozmery: 10x4x5 cm
Farba: rôzne farby
Balenie: na kusy

Položka č. 23 - Kefa na fľaše 40 mm

23.

Kefa na fľaše s ohybnou kovovou rúčkou, používa sa hlavne na čistenie vysokých fliaš.
Zloženie štetín: polypropylénové vlákno
Priemer štetín: 40 mm
Dĺžka točenia vlasov: min. 120 mm
Dĺžka kefy: min. 300 mm
Farba: rôzne farby,
Balenie: na kusy

Položka č. 24 - Kefka na skúmavky, typ 1

24.

Kefka na skúmavky.
Priemer skúmavky: 10 mm,
Priemer kefky: 12 mm,
Dĺžka rúčky: min. 230 mm,
Balenie: na kusy

Položka č.25 - Kefka na skúmavky, typ 2

25.

Kefka na skúmavky.
Priemer skúmavky: 15 mm,
Priemer kefky: min. 16 mm,
Dĺžka rúčky: min. 230 mm,
Balenie: na kusy

Položka č. 26 - Drôtenka strojová, typ 1

26.

Drôtenka je určená pre ručné čistenie. Pripevní sa na ručný držiak padu.
Rozmery: 11 x 25,50 cm,
Farba: béžová, červená,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Sheuer pad alebo ekvivalentný

Položka č. 27 - Drôtenka strojová, typ 2

27.

Kruhový podlahový pad je agresívny, odolný a pevný, navrhnutý pre mokré strhávanie ochranných vrstiev
podlahy (vosky, lepidlá, atd.). Vysoká kvalita materiálu zaisťuje kompletné odstránenie vrstvy vrátane
chemikálií.
Priemer: 33 cm,
Prevedenie: Kruhový,
Farba: čierna,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Scheuer pad alebo ekvivalentný

Položka č. 28 - Špongia na riad tvarovaná

28.

Špongia vyrobená z PVC, na jednej strane potiahnutá drôtenkou, s bočným tvarovaním pre jednoduchý
úchop.
Rozmery: min. 9 cm x min. 7 cm x min. 4,5 cm,
Farba: mix. rôznych farieb,
Balenie: jednom kuse balenia 10 špongií, merná jednotka: 1 balenie,
Požaduje sa: Cleanex alebo ekvivalentný

Položka č. 29 - Špongia na riad malá

29.

Špongia vyrobená z PVC, na jednej strane potiahnutá
drôtenkou.
Rozmery: min. 8 cm x 5 cm x 2,5 cm
Farba: mix. rôznych farieb
Balenie: jednom kuse balenia 10 špongií, merná jednotka: 1 balenie
Požaduje sa: Cleanex alebo ekvivalentný

Položka č. 30 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - ružová

30.

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB ružová alebo ekvivalentný

Položka č. 31 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - modrá

31.

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB modrá alebo ekvivalentný

Položka č. 32 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - zelená

32.

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB zelená alebo ekvivalentný

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Položka č. 33 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - žltá

33.

Položka č.33

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB žltá alebo ekvivalentný

spĺňa

Položka č. 34 - Utierka univerzálna na opakované použitie na malé plochy

34.

Položka č.34

Vysoko savá utierka univerzálna.
Rozmer: 34 x 38 cm,
Farba: rôzne farby,
Balenie: v jednom balení 3 utierky, merná jednotka: 1 balenie

spĺňa

Položka č.35 - Utierka na čistenie a leštenie bez chemických prostriedkov

35.

Položka č.35

Utierka na čistenie a leštenie bez chemických prostriedkov, nezanecháva šmuhy. Vyrobená z rozštiepeného
supermikrovlákna (80 % polyester, 20 % polyamid).
Gramáž: 205 g / m2
Rozmery: 40 x 40 cm
Farba: min. 4 rôzne farby
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Linteo švédska utierka alebo ekvivalentný

Položka č.36 - Utierka na čistenie z netkanej textílie jednorazová

36.

spĺňa /
Švédska utierka Cédric (80% polyester,
20% polyamid), 40x40cm, 235g/m2, 4
rôzne farby.

Položka č.36

Viacúčelové utierky vyrobené z netkaného materiálu, ktorý sa nedrobý (nežmilkuje) s dobrými savými
vlastnosťami (na tekutiny). Vhodné na jednorazové rýchle mokré čistenie. Vhodné na použitie s čistiacimi
prostriedkami a dezinfekčnými prípravkami. Nepoškodzuje žiadne povrchy. Jednotlivé utierky natočené na
kotúči, predelené perforáciou.
Rozmery: minimálne 20 x 30 cm - maximálne 20 x 40 cm
Farba: mix farieb
Balenie: v jednom balení 50 ks, mernou jednotkou 1 balenie (rolka)

spĺňa

Položka č. 33 - Utierka na malé plochy na opakované použitie - žltá

33.

Utierka, vyrobená z viskózy. Požaduje sa farba: ružová.
Hrúbka materiálu: 110g/m2
Rozmery: 34 x 38 cm
Balenie: na kusy
Požaduje sa: UNIABSORB žltá alebo ekvivalentný

Položka č. 34 - Utierka univerzálna na opakované použitie na malé plochy

34.

Vysoko savá utierka univerzálna.
Rozmer: 34 x 38 cm,
Farba: rôzne farby,
Balenie: v jednom balení 3 utierky, merná jednotka: 1 balenie

Položka č.35 - Utierka na čistenie a leštenie bez chemických prostriedkov

35.

Utierka na čistenie a leštenie bez chemických prostriedkov, nezanecháva šmuhy. Vyrobená z rozštiepeného
supermikrovlákna (80 % polyester, 20 % polyamid).
Gramáž: 235 g / m2
Rozmery: 40 x 40 cm
Farba: min. 4 rôzne farby
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Švédska utierka Cédric alebo ekvivalentný

Položka č.36 - Utierka na čistenie z netkanej textílie jednorazová

36.

Viacúčelové utierky vyrobené z netkaného materiálu, ktorý sa nedrobý (nežmilkuje) s dobrými savými
vlastnosťami (na tekutiny). Vhodné na jednorazové rýchle mokré čistenie. Vhodné na použitie s čistiacimi
prostriedkami a dezinfekčnými prípravkami. Nepoškodzuje žiadne povrchy. Jednotlivé utierky natočené na
kotúči, predelené perforáciou.
Rozmery: minimálne 20 x 30 cm - maximálne 20 x 40 cm
Farba: mix farieb
Balenie: v jednom balení 50 ks, mernou jednotkou 1 balenie (rolka)

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požaduje sa:

Tomáš Dzurňák D&D
Južná trieda 78,
040 01 Košice
Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky na
predmet zákazky
V prípade, ak požiadavku neakceptuje,
dodávateľ uviedol
"neakceptujem" a NÁVRH nového
znenia hodnoty

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:

1.

Uzatvorenie rámcovej dohody na dohodnuté zmluvné obdobie 12 mesiacov resp. do doby naplnenia
zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

akceptujem

1.

Uzatvorenie rámcovej dohody na dohodnuté zmluvné obdobie 12 mesiacov resp. do doby naplnenia
zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

2.

Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných
čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch
podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

akceptujem

2.

Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných
čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch
podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

akceptujem

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

3.1

do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

akceptujem

3.1

do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a
štátne sviatky),

akceptujem

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a
štátne sviatky),

3.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,

akceptujem

3.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,

3.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a
zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí
účinnosti rámcovej dohody),

3.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa, pričom dohodnutým miestom
dodania tovaru je miestnosť slúžiaca objednávateľovi ako sklad všeobecného materiálu.
Objednávateľ za týmto účelom sprístupní pre dodávateľa na čas nevyhnutný na vyloženie tovaru
miestnosť slúžiacu ako sklad všeobecného materiálu

akceptujem

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo
rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu
príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s
DPH.
3.5

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo
rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu
príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s
DPH.
akceptujem

3.5

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom
liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od
dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ
je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám
objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia
požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu
dodávateľ (napr. doprava).

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom
liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

akceptujem

nový bod 3.6

tak, aby bol objednaný počet kusov tovaru zabalený v originálnom balení od výrobcu na prepravnú
paletu a zabezpečený proti poškodeniu pri preprave, manipulácií a uskladnení a dodávateľ musí
zabezpečiť účinnú ochranu tovaru voči akémukoľvek znehodnoteniu. Dodávateľ je povinný na
prepravnom obale uviesť označenie dodávateľa tovaru a dátum balenia.

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od
dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ
je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám
objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia
požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu
dodávateľ (napr. doprava).

nový bod 5.

Dodávateľ zabezpečí kompletné služby súvisiace s dodaním tovaru (t. j. najmä jeho vyloženie na
miesto určenia výlučne vlastnými technickými a personálnymi kapacitami). Uvedené služby musia
byť započítané v jednotkovej cene tovaru ponúkaného dodávateľom.

5.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

akceptujem

6.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

6.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu
faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu,
okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

akceptujem

7.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu
faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu,
okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

7.

Objednávateľ zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej
dodávateľom po dodaní tovaru. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v
súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do
piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodania tovaru
podľa uzatvorenej rámcovej dohody.

akceptujem

8.

Objednávateľ zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej
dodávateľom po dodaní tovaru. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v
súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do
piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodania tovaru
podľa uzatvorenej rámcovej dohody.

8.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným
stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
Objednávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za
deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v
prospech účtu predávajúceho.

akceptujem

9.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným
stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
Objednávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za
deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v
prospech účtu predávajúceho.

9.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná
jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková
cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred
vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a
jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej
ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po
prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky,
zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu
zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.

10.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná
jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková
cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred
vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a
jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej
ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po
prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky,
zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu
zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.

akceptujem
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10.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena
(ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej
rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol,
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej rámcovej dohody, zaväzuje sa
dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody a nižšou cenou.

akceptujem

11.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena
(ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej
rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol,
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej rámcovej dohody, zaväzuje sa
dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody a nižšou cenou.

10.1

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania
skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého
bude upravená cena zistená podľa bodu 10. týchto zmluvných podmienok.

akceptujem

11.1

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania
skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého
bude upravená cena zistená podľa bodu 10. týchto zmluvných podmienok.

11.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia
cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v rámcovej dohode od akéhokoľvek
dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po
preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej
ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V
prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu
ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej
lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým (1.) kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa
uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

12.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia
cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v rámcovej dohode od akéhokoľvek
dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po
preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej
ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V
prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu
ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej
lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým (1.) kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa
uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

12.

Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp. zmeniť druh tovaru v
rozsahu predmetu
obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný objem tejto
rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.
Zmluvná cena tohto druhu tovaru bude určená, ako nižšia cena z nasledovných cien:
- z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tovaru od min. troch
rôznych predajcov na trhu.
- z ponukovej ceny predloženej dodávateľom v prieskume trhu.
Jedným z povinne oslovených predajcov v rámci prieskumu trhu bude dodávateľ. Prieskum trhu
vykoná objednávateľ.

13.

Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp. zmeniť druh tovaru v
rozsahu predmetu
obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný objem tejto
rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.
Zmluvná cena tohto druhu tovaru bude určená, ako nižšia cena z nasledovných cien:
- z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tovaru od min. troch
rôznych predajcov na trhu.
- z ponukovej ceny predloženej dodávateľom v prieskume trhu.
Jedným z povinne oslovených predajcov v rámci prieskumu trhu bude dodávateľ. Prieskum trhu
vykoná objednávateľ.

13.

V prípade, ak počas platnosti rámcovej dohody bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru je
dodávateľ povinný
ponúknuť objednávateľovi plne funkčný tovar s rovnakými, resp. vyššími parametrami a vlastnosťami,
aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená (ďalej len "náhradný tovar"). Táto skutočnosť musí byť
doložená oficiálnym vyhlásením výrobcu. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena
pôvodného tovaru, ktorého výroba bola ukončená. Ak trhová cena náhradného tovaru bude v danom
období nižšia ako cena pôvodného tovaru, platí spôsob určenia ceny uvedený v predchádzajúcom
bode.

akceptujem

14.

V prípade, ak počas platnosti rámcovej dohody bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru je
dodávateľ povinný
ponúknuť objednávateľovi plne funkčný tovar s rovnakými, resp. vyššími parametrami a vlastnosťami,
aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená (ďalej len "náhradný tovar"). Táto skutočnosť musí byť
doložená oficiálnym vyhlásením výrobcu. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena
pôvodného tovaru, ktorého výroba bola ukončená. Ak trhová cena náhradného tovaru bude v danom
období nižšia ako cena pôvodného tovaru, platí spôsob určenia ceny uvedený v predchádzajúcom
bode.

14.

V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 12. a 13. je dodávateľ povinný pred prvou
dodávkou každého nového tovaru, resp. náhradného druhu tovaru doručiť objednávateľovi
prospektový materiál a kartu bezpečnostných údajov resp. bezpečnostný list, ak sa vyžaduje a
zároveň doručiť návrh dodatku, ktorého predmetom bude zmena rozsahu plnenia vrátane
aktualizovaného štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky.

akceptujem

15.

V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 12. a 13. je dodávateľ povinný pred prvou
dodávkou každého nového tovaru, resp. náhradného druhu tovaru doručiť objednávateľovi
prospektový materiál a kartu bezpečnostných údajov resp. bezpečnostný list, ak sa vyžaduje a
zároveň doručiť návrh dodatku, ktorého predmetom bude zmena rozsahu plnenia vrátane
aktualizovaného štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky.

15.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej
zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny,
predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zmena názvu tovaru a pod.).

akceptujem

16.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej
zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny,
predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zmena názvu tovaru a pod.).

16.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol
oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

akceptujem

17.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol
oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

17.

Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných
nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek
uvedených v bodoch 9. - 14. týchto zmluvných podmienok.

akceptujem

18.

Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných
nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek
uvedených v bodoch 9. - 14. týchto zmluvných podmienok.

18.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu,
dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas
objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

akceptujem

19.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu,
dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas
objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

19.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie
zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku
okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to
najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych
dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na
požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednoť, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

akceptujem

20.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie
zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku
okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to
najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych
dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na
požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednoť, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

20.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

akceptujem

21.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

21.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o
osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností
vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne
poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania
rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi
vznikla porušením tejto povinnosti.

akceptujem

22.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o
osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností
vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne
poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania
rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi
vznikla porušením tejto povinnosti.

22.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v
Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní
spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex")
zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.

akceptujem

23.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v
Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní
spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex")
zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.

akceptujem

akceptujem

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym
dodávateľom v rámci PTK
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:

Tomáš Dzurňák D&D
Južná trieda 78,
040 01 Košice
Uchádzač uviedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované minimálne osobitné
požiadavky na predmet zákazky a
doklady

DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požaduje sa:

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním
navrhovanú úpravu
6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú
požadované potvrdenie

akceptujem

6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú
požadované potvrdenie

6.2

Prospektový materiál

akceptujem

6.2

Prospektový materiál

6.3

Funkčné vzorky v počte minimálne 1 ks, t.j. 1 ks pre každú položku, ktorú uvedie objednávateľ vo
Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy
objednávateľa. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo
vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa. Požaduje sa
viditeľná identifikácia každej vzorky: „Vzorka – X, Y“ (kde „X" je poradové číslo položky a "Y" je názov
ponúkaného produktu).

akceptujem

6.5

Funkčné vzorky v počte minimálne 1 ks, t.j. 1 ks pre každú položku, ktorú uvedie objednávateľ vo
Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy
objednávateľa. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo
vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa. Požaduje sa
viditeľná identifikácia každej vzorky: „Vzorka – X, Y“ (kde „X" je poradové číslo položky a "Y" je názov
ponúkaného produktu).
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