OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany

●

●
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●
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ORHZ-TO2-215 /2012

●
Vybavuje
mjr. Ing. Žemberová

Topoľčany
29.2.2012

Vec
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie – výzva na predloženie cenovej
ponuky zákazky s nízkou hodnotu
V zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky
s nízkou hodnotou na dodanie
čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok na upratovanie priestoroch OR HaZZ
v Topoľčanoch na obdobie marec – jún 2012.
Požadovaný sortiment a jednotlivé počty kusov sú uvedené v prílohe č. l.
Lehota predloženia ponuky: 2.3.2012 do 15.00 hod.
V prípade, že máte záujem o nami špecifikovaný predmet zákazky, cenové ponuky zašlite
na email : - beata.zemberova@hazz.minv.sk
alebo
- fax na č. t. 038/ 5322846
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za zákazku.
Cena za zákazku musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním.
Platnosť uvedených cien:
od .................... do..................................
Prosíme uvádzať cenu v EUR v tvare : cena bez DPH, DPH, cena s DPH celkom
Vaša cenová ponuka musí byť opatrená:
- aktuálnym dátumom
- pečiatkou
- podpisom
- identifikačným číslom organizácie (IČO)
Príloha: 1
plk. Mgr. Ľubomír Gera v.r.
riaditeľ
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Príloha č. 1. k spisu ORHZ-TO2-215/2012 čistiace , dezinf.prostriedky na upratovanie
Položka

1.

Dezinfekčný prostriedok (riedenie min. 1:10,likvidácia vírusov HIV,HBV,likvidácia baktérií, rias, nižších húb, objem 1
liter - celkom 4 ks

2.

Prášok na vane, umývadlá (obsah abrazívnych látok : aniónové tenzity max. 5%, mydlo max. 5%, musí obsahovať parfum,
hmot. 400g) - celkom 4 ks

3.

Saponát na umývanie riadu, skla, na čistenie liniek, pracovných dosiek, domácich spotrebičov objem 500 mlcelkom 2 ks

4.

Univerzálny antibakteriálny tekutý prostriedok na podlahu s vôňou - objem 1,5 l - celkom 4 ks

5.

Mycia handra - tkaná, rozmer min. 60 x 50 cm - celkom 4 ks

6.

Prachovka (netkaná, rozmer min. 45 x 35 cm) celkom 4 ks

7.

Prostr. na umývanie okien objem 1 liter - celkom 2 ks

8.

Utierka na riad špongiová (rozmery: 180 x 155x4 mm, dobrá nasiakavosť, možnosť tvarovať, neplstí sa - 3 ks v balení,
celkom 3 balenia

9.

Plastový zmeták s rúčkou - celkom 1 ks

10.

metlička malá + lopatka - celkom 1 ks

11.

Prostriedok so zvýšeným účinkom na silne znečistené plochy, ktorý je určený na čistenie umývadiel, vaní,
obkladačiek, toaliet a batérií od hrdze a vodného kameňa s antibakteriálnou zložkou. Objem 500 ml - celkom 4 kusy

12.

čistiaci MOP set 15 l - obsahuje vedro vo vedre, žmýkač, mop, násada - celkom 1 ks

13.

násada k mopu - náhradná tyč - celkom 1 ks

14.

MOP náhradná hlavica-hustejší,kratší strapec - celkom 1 ks

15.

vrecia na odpad 60 l rozmer 60x70 cm, balenie 25 ks v rolke, celkom 4 rolky

16.

Sprey na odstraňovanie prachu, čistenie a ochranu povrchov nábytku. Objem 250 ml. - celkom 4 ks

17.

WC súprava na čistenie - celkom 1 ks

18.

WC záves na toaletu s vôňou 40 g - celkom 4 ks

19.

WC gelový kyslý čistiaci prostriedok s predĺžujúcou dobu pôsobenia 750 ml -celkom 4 ks
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