
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(jednoduchá zákazka) 

 

01. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

 

     Spojená škola 

     Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica 

     zastúpená: PaedDr. Milan Ponický – riaditeľ 

     IČO: 42195446                                DIČ: 202 3333 202 

     Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                                    číslo účtu:   7000431646/8180 

 

     Kontaktná osoba: 

     vo veciach verejného obstarávania 

     Telefón:  048 416 24 05 

     FAX:      048 410 22 75 

     email:     koprda@stavebnabb.eu 

     internetová adresa: www.stavebnabb.eu 

 

(ďalej „obstarávateľ“) 

02.  PREDMET ZÁKAZKY:   Pranie posteľného prádla, uterákov, utierok a čistenie diek a 
pracovných odevov. 

03. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Pranie a čistenie  

04. Opis predmetu zákazky:  Pranie posteľného prádla, uterákov, utierok, čistenie 
diek a pracovných odevov. Odvoz a dovoz predmetu zákazky. 

05.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Školský internát pri Spojenej škole, Kremnička 
10, Banská Bystrica 



06. Rozsah  a predpokladaná hodnota zákazky:   36 mesiacov,  cca 11 000 bez 
DPH. Presná špecifikácia v prílohe č. 1 

07. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  NIE 

08. Možnosť predloženia variantných riešení:   X X X 

09. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:  36 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Objednávateľ uhradí 
faktúru v lehote splatnosti – minimálna lehota splatnosti 14 dní odo dna doručenia 
faktúry. 

11.  Podmienky účasti uchádzačov:   

Povinné predloženie dokladu o oprávnení  poskytovať službu – pranie 
a čistenie 

Ďalšie nepovinné predloženie podmienky účasti v zmysle § 27 a 28 zákona 
o VO. 

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: NIE SÚ 

12. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 11 tejto 
výzvy, zmluvu. 

13. Obhliadka miesta zákazky:  X X X 

 

14. Spôsob určenia ceny:    

 navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená 
podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o  cenách v  znení  neskorších predpisov. 

 uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená 
v EUR 

 ak uchádzač: 

a)   je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 

   - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

   - sadzba  DPH a výška  DPH, 

   - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 



b)  nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

 uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR 
vrátane DPH na kompletný predmet zákazky 

Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou 
(zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre 
verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka. 

16.  Predloženie ponúk: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote 
na predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať 
nasledovné údaje: 

● adresu verejného obstarávateľa 

● obchodné meno a sídlo uchádzača 

● označenie slovom  „Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ !“ 

● označenie heslom:  „Pranie a čistenie“ 

 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného 
obstarávateľa. V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá 
potvrdenie o jej prevzatí. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa  23. 05. 2014 do 10:00 

hod. Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené 
neotvorené.Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom 
jazyku. 

17. Doplňujúce informácie: 

Otváranie obálok  a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa  23. 05. 2014 
o 10,15 hod.,na úseku TEČ v miestnosti č. 41. 

Výsledkom  súťaže  bude  zmluva  na   predmet  zákazky   uzatvorená   medzi 
objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú 
prerokované s úspešným uchádzačom. 



18.  Vyhradenie práva: 

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a)   zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, 
že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 

b)   uzatvoriť zmluvu na dobu kratšiu ako 36 mesiacov. 

c)   neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú 
vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto 
zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

19. Uplynutie lehoty viazanosti:  29. 05. 2014 

20.   PRÍLOHA: ak je relevantné 

V Banskej Bystrici, dňa 19. 05. 2014                                                            

                                                                                  PaedDr. Milan   P o n i c k ý, v. r.  

                                                                                                          riaditeľ školy 

 


