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Výzva na predloženie ponuky 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov verejného obstarávateľa:  Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo:    Hradiská 23, 038 52 Sučany 
Kontaktná osoba:   Ing. Lenka Fioleková, ekonomická námestníčka 
e-mail:     ekon.nam@plsucany.sk 
Telefón:    +421 4293209 
IČO:    17 335 612 
DIČ:   2020598888 
IČ DPH:   SK2020598888 - nie je platiteľ DPH  

 
                                         

2. Názov predmetu zákazky:  
Čistiace prostriedky 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky je 13 542,9400 EUR bez DPH. 

 
4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka čistiacich prostriedkov vrátane dopravy so sídla 

verejného obstarávateľa v zmysle Prílohy č. 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky – Rámcovej dohody. 
 

5. Lehota a miesto realizácie predmetu zákazky: Lehota realizácie predmetu zákazky je 12 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 
Miestom realizácie predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa. 
  

6. Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky 
definovaný v opise predmetu zákazky. 
 

7. Rozdelenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.  
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť 
variantné riešenia. 

 
9. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky: Neuplatňuje sa.  

 
10. Jazyk ponuky:  

10.1. Ponuka, musí byť predložená v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. 

10.2. Doklady a dokumenty vydané v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, ktorými uchádzač 
preukazuje splnenie formálnych požiadaviek na ponuku, požiadaviek na predmet zákazky alebo 
podmienok účasti uchádzačov sa predkladajú v pôvodnom jazyku spolu s úradným prekladom do 
štátneho jazyka pokiaľ táto Výzva na predloženie ponuky neustanovuje inak. 

10.3. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

11. Predkladanie ponuky a komunikácia 

11.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

11.2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v 
slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených 
v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

11.3. Verejný obstarávateľ bude komunikovať s uchádzačmi prostredníctvom komunikačného rozhrania 
informačného systému pre verejné obstarávanie EVO verzia 18.0 (ďalej len „EVO“) dostupného 
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na  https://www.uvo.gov.sk/. Uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 

11.4. Pre účasť na elektronickom procese zadávania zákazky, komunikáciu v systéme EVO a pre 
elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je nevyhnutná registrácia 
hospodárskeho subjektu, ktorý má záujem zúčastniť sa predmetného postupu zadávania 
zákazky. Hospodársky subjekt musí byť registrovaný v systému EVO, musí byť overený 
a aktívny. Bližšie informácie  sú uvedené v príručkách záujemcu/uchádzača dostupných na 
adrese https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.  

11.5. Na bezproblémové používanie systému EVO je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 

• Microsoft Internet Explorer verzia 11 alebo vyšší,  

• Microsoft Edge verzia 40 alebo vyšší, 

• Mozilla Firefox verzia 57 alebo vyšší, 

• Google Chrome verzia 60 alebo vyšší, 

• Safari verzia 12 alebo vyšší,  

• Opera verzia 50 alebo vyšší. 

11.6. Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie výzvy na predloženie ponuky, 
prípadné doplnenie výzvy na predloženie ponuky, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk a pod. 

11.7. Informácie a dokumenty (ďalej aj „zásielka“) sa považujú za doručené okamihom ich odoslania.  

11.8. Dokumenty, správy a ostatné informácie budú uchádzačovi doručované do schránky správ v EVO. 
Pre zobrazenie dokumentov, správ a informácií v module „Komunikácia“ sa musí uchádzač 
prihlásiť do EVO. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, uchádzačovi bude na ním 
určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do EVO) bezodkladne odoslaná informácia, že k 
predmetnej zákazke existuje nová správa.  

11.9. Bližšie informácie týkajúce sa komunikácie a spôsobu predkladania ponuky sú uvedené 
v príručkách záujemcu/uchádzača dostupných na adrese https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-
evo/prirucky-5f7.html. 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk a lehota viazanosti ponúk 

12.1. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 16. 03. 2023 do 10.00 hod. 

12.2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nie je možné vložiť ponuku do IS EVO. 

12.3. Termín otvárania a vyhodnotenia ponúk je stanovený na 16. 03. 2023 bez účasti uchádzačov.   

12.4. Lehota viazanosti ponúk je do 30. 06. 2023. 

12.5. Cenová ponuka musí byť záväzná na celé obdobie plnenia zmluvy. 

 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

13.1. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon  o cenách vykonáva. 

13.2. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v EUR. 

13.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedenú skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.  

 

 

https://www.uvo.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
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14. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

14.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. 

14.2. Pre doplnenie alebo zmenu elektronickej ponuky sú záväzné a určujúce aktuálne platné pokyny sú 
uvedené v príručkách záujemcu/uchádzača dostupných na adrese https://www.uvo.gov.sk/viac-o-
is-evo/prirucky-5f7.html. 

 
15. Obsah ponuky 

15.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady: 

a) identifikačné údaje uchádzača vrátane kontaktnej osoby oprávnenej podávať vysvetlenia k 
cenovej ponuke, 

b) relevantne a kompletne vyplnený návrh na plnenie kritérií hodnotenia podľa prílohy č. 1 tejto 
Výzvy na predloženie ponuky, podpísaný  uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, 

c) relevantne a kompletne vyplnený návrh  Rámcovej dohody podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky, podpísaný  uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

15.2. Ponuka, ktorá nesplní náležitosti uvedené v bode 15.1 bude z hodnotenia vylúčená. 

 

16. Doklady predkladané úspešným uchádzačom 

Úspešný uchádzač je pred podpisom Rámcovej dohody povinný predložiť nasledovné doklady: 

16.1. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, dokladujúci, že nebol on, ani jeho štatutárny 
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne 
odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný 
čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

16.2. potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenie (potvrdenia) zdravotnej poisťovne (poisťovní), 
nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči 
nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu a čestné vyhlásenie, že v iných zdravotných poisťovniach, ako tých, ktorých 
potvrdenia predkladá, nemá vedené ďalšie účty ani záväzky.  

16.3. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie 
staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike a v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

16.4. potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk, že nebol na majetok uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, 
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

16.5. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
ktorá je predmetom zákazky, napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, a pod., 

16.6. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu, 

Uchádzač  predloží  doklady a potvrdenia podľa bodov 16.1  až  16.6 v originálnom vyhotovení 
alebo ako úradne osvedčené fotokópie nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
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predkladanie ponúk, pokiaľ nie je stanovené inak. Doklady a potvrdenia uvedené v bodoch č. 16.1. 
až 16.6 je možné nahradiť dokladom preukazujúcim zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR. 

 
17. Kritériá hodnotenia ponúk: 

17.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.  

17.2. Uchádzač vyplní Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom v zmysle 
Prílohy č. 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky.  

17.3. Úspešnou ponukou sa stane tá, ktorá splní formálne požiadavky na ponuku, splní požiadavky na 
predmet zákazky a podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a bude deklarovať najnižšiu 
cenu za dodanie predmetu zákazky. 

17.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený obstarávateľom pre požadovaný predmet 
zákazky.  

 
 

18. Obchodné podmienky 

18.1. Predmet zákazky bude realizovaný na základe Rámcovej dohody, ktorej návrh tvorí prílohu č. 2 
tejto Výzvy na predloženie ponuky a ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom.  

 

19. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

19.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.    
 

20. Ostatné 

20.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu.  

20.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  odmietnuť všetky predložené ponuky. 

20.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu na predmet 
zákazky  s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 

20.4. Ak úspešný uchádzač neuzavrie Rámcovú dohodu s verejným obstarávateľom z dôvodov na 
strane uchádzača, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom, 
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako ďalšia v poradí. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom  
Príloha č. 2: Rámcová dohoda 
 
 

V Sučanoch, dňa 08.03.2023 


