
SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
Ul. Mierová 2145/10

038 61  Vrútky

 Senior-23/2020 Šer. a Ďur.                                                                                  Vrútky  06.02.2020
                                                                                             

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

      V súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov si  Vás v rámci prieskumu trhu pri  zákazke s nízkou hodnotou dovoľujeme
vyzvať na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie prania, chemického čistenia a žehlenia
bielizne.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
    Názov :      SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
    IČO :         42347670
    Sídlo :        Ul. Mierová 2145/10, 038 61 Vrútky

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania :
                       Ing. Denisa Brašeňová
Telefón :         043/ 413 10 60
E-mail :          denisa.brasenova@vrutky.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania :
                       Andrej Ďuríček a  Miroslava Šereššová
Telefón :         0905 700 012
E-mail :          miroslava.seressova@seniorvrutky.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy

2.1    Názov zákazky: „ Zabezpečenie prania, chemického čistenia a žehlenia bielizne 2020 “.
2.2    Druh zákazky : Zákazka s nízkou hodnotou –  služby
2.3    Hodnota zákazky: do 4999 € bez DPH
2.4    Miesto dodania:
         SENIOR – zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierová 2145/10, 03861
         Vrútky, prízemie kancelária č.22
2.5    Na dodanie predmetu zákazky bude  uzatvorená rámcová zmluva o poskytovaní služby.
         Trvanie zmluvy : 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti  zmluvy o poskytovaní služby alebo 
         určený limit pre zákazku – 4999 € bez DPH 
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3.   Opis predmetu zákazky                                                                                                                
3.1.   Predmetom zákazky je uskutočnenie služby zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1. aktuálne
         podľa potreby v súlade s objemom.
3.2    Podmienky dodania :
         - termíny dodania (dodanie v čo najkratšom termíne)
         - telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s jednotlivými kontaktnými osobami
           verejného obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred,
         - čas dodania – pondelok až piatok, pracovné dni , v čase od 08:00 hod. Do 14:00 hod.,
         - fyzické doručenie do priestorov zariadenia v mieste dodania,
         - fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní prádla kupujúcim a
           odsúhlasovanie kompletnosti dodávky,
         - dodací list súčasťou dodávky.
3.3   V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie , vrátane
        dopravy do miesta dodania, vrátane vykládky do priestorov určených zodpovednými  
        pracovníkmi verejného obstarávateľa.

4.     Možnosť predloženia ponuky
4.1   Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania podľa prílohy č.1

5.     Podmienky financovania predmetu obstarávania
5.1   Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2   Zálohy nebudú poskytované.
5.3  Fakturácia – faktúry budú vystavené na adresu verejného obstarávateľa raz mesačne. Súčasťou 

faktúry budú dodacie listy s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúr je do 30 
dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

6.     Podmienky účasti uchádzačov
6.1   Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky – výpis z 
        obchodného alebo výpis zo živnostenského registra alebo kópia potvrdenia o zapísaní do 
        zoznamu podnikateľov podľa § 128 odst. 1 zákona, ku dňu predloženia cenovej ponuky.

7.    Lehota na predloženie ponúk
7.1  Lehota na predloženie ponúk je určená do 21.02.2020 do 12:00 hod.
7.2. Ponuky musia byť doručené v e-mailovej podobe a označené predmetom „ VO -
        zabezpečenie prania, chemického čistenia a žehlenia bielizne 2020“, osobne alebo poštou 
        na adresu zariadenia.
7.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : - e-mail: miroslava.seressova@seniorvrutky.sk,

- poštová adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
7.4   V prípade, že nie ste platcom DPH, uviesť cenu celkom a na túto skutočnosť upozorniť.

8.     Kritériá na hodnotenie ponúk
8.1.  Najnižšia cena s DPH na základe jednotlivých položiek celého predmetu obstarávania. V

cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou prádla (cena prania,  
chemického  čistenia  a  žehlenia, doprava  na  miesto  určenia  a  pod.),  ktoré  budú  taktiež  
posudzované.  

8.2 Porovnáva sa u platiteľov DPH cena v € s DPH a u neplatcov DPH celková cena v €.                 
8.3  Dodávateľ musí cenovú ponuku zaručiť po dobu 12 mesiacov.
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9.    Vyhodnotenie ponúk
9.1 Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 21.02.2020 o 14:00 hod. SENIOR Zariadenie pre seniorov 

a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierová 2145/10, 03861 Vrútky, prízemie.

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

10.1 Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa. Výsledok
    posúdenia týchto informácií verejný obstarávateľ oznámi podnikateľským subjektom, ktoré 
     poskytli informatívne cenové ponuky.
10.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh zmluvy, podmienky v zmluve budú
    dohodnuté v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk a predloženou cenovou 
     ponukou.
10.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
     obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
10.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
       v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
       v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Vrútky 06.02.2020

                                                                                                                  Ing. Denisa Brašeňová
                                                                                                                          riaditeľka



PRÍLOHA   č. 1

                                      Opis – zoznam požadovaných služieb

Požiadavka: poprosím poslať cenu s DPH za pranie, chemické čistenie a 
žehlenie 1kg znečisteného prádla.
                     

V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie ,  
vrátane dopravy do miesta dodania, vrátane vykládky do priestorov určených zodpovednými
pracovníkmi verejného obstarávateľa.

Jedná  sa  prevažne  o  biologicky  znečistené  prádlo  s  možnosťou  infekčného,  mokrého
znečistenia.  Pri  praní  sa  použije  hygienický  režim  prania,  ktorý  sa  používa  pri  praní
nemocničnej bielizne.

Dodávateľ zabezpečí pravidelný odvoz špinavého prádla a dovoz čistého prádla (podľa 
potreby vrátane sobôt a nedieľ ). V naliehavých prípadoch dodávateľ na základe objednávky  
zabezpečí odvoz a dovoz prádla do 24 hod. 


