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Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

prevádzka: Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č. p.: ŠZVaP SNV- 25/2019 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

Názov: CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

Názov a adresa prevádzky:  

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves,  

Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): www.cuz.sk,  

Kontaktná osoba: Mgr. Dana Mahútová Telefón: 053/4461124 

E-mail: dana.mahutova@minv.sk 

  

II. OPIS 
 

Názov zákazky:  Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne  

 

Druh zákazky:  Služba   

 

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 98310000-9:  pranie a chemické čistenie 

                                                              98315000-4 : žehlenie 

                                                              60000000-8: doprava 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.   

 

Hlavné miesto poskytovania zákazky: prevádzka - Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy 

Spišská Nová Ves, Predná Huta 13, 053 31 Novoveská 

Huta 

 

Termín splnenia zákazky:  od 15.6.2019 – 31.5.2021  

 

Stručný opis zákazky:  

Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky: 

1./ Predmetom zákazky je pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne pre prevádzku, vrátane 

bezplatnej dopravy  podľa prílohy č. 1   

 

Objednávateľ požaduje, aby čistá bielizeň bola dodávaná zabalená vo fólií.  

Pranie s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami schválenými pre pranie bielizne. 

http://www.cuz.sk/
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III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 7 100,00  EUR bez DPH za celý predmet 

zákazky. 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 

Komunikácia:  

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná: 

 prostriedkami elektronickej komunikácie  – emailom,  

 písomnou komunikáciou, napr.  prostredníctvom pošty, faxom, alebo ich 

kombináciou.  

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 03.06.2019 

Čas: do 12:00 hod. 

 

Spôsob predkladania ponúk:   

 elektronickou komunikáciou na email: dana.mahutova@minv.sk , 

 písomne (v uzatvorenej obálke označenej názvom predmetu zákazky „Verejné 

obstarávanie na pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne“ a heslom: „Neotvárať!“) na 

adresu CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves, Predná 

Huta 13, 053 31 Novoveská Huta 

            Pri poštovej zásielke je rozhodujúci termín jej doručenia na adresu verejného 

obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude 

prijatá/vyhodnocovaná.  

  

  

V. PODMIENKY ÚČASTI 
 

Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu 

(živnostenské oprávnenie alebo výpisu zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské 

oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo 

potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 

uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia). 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.  

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných 

uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
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VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodanie požadovanej služby 

zákazky. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky neuzavrieť zmluvu. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na 

základe objednávky a potvrdeného dodacieho listu so splatnosť faktúry 30 dní.  

 

VIII.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie   

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.   

V Spišskej Novej Vsi dňa  24.5.2019                                       

Dátum odoslania výzvy:    24.5.2019                                            
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Príloha č. 1: 

 

Identifikácia uchádzača: 

Názov:         

Sídlo:          

IČO:       

DIČ:                                                                     

IČ DPH: 

Bankové spojenie:                                                

IBAN:   

Kontaktná osoba:   

Telefón:  

E-mail: 

 

 

Cenová ponuka: 

 

Názov: 

Predpokladaný 

počet kusov 

Cena  

za 1 ks bez 

DPH 

Cena   

 za 1 ks  

s DPH 

Cena  

spolu  

bez DPH  

Cena  

spolu 

s DPH  

Obliečka na paplón 140x200 2500     
 

Plachta 140x240 2500     

Obliečka na vankúš 70x90 2500     

Uterák froté 50x70 2500     

Osuška froté 140x70 200     

Obrus 140x180 1000     

Obrus banketový 150x350 100     

Paplón vatelínový 140x200 50     

Vankúš vatelínový70x90 50     

SPOLU:   

 

 

Som platiteľ / nie som platiteľ DPH. (neplatný údaj prečiarknuť)             
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Príloha č. 2: 

 

Zmluva o poskytovaní služieb  

– pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

I.  Zmluvné strany 

 

1. DODÁVATEĽ : 

 

 

 

 

v zastúpení :  

IČO :  

DIČ :  

IČ DPH :  

IBAN:  

 

  

2. OBJEDNÁVATEĽ : Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

Prevádzka: stredisko IVS - Školiace zariadenie vzdelávania 

a prípravy Spišská Nová Ves, Predná Huta 13, 053 31 Novoveská 

Huta 

v zastúpení : Ing. Ivetou Hanulíkovou, riaditeľkou strediska IVS 

IČO : 42137004  

DIČ : 2022739697 

IČ DPH : SK2022739697 

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0052 7365 

 

 

II. Predmet plnenia 

 

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov – práva a povinnosti 

zmluvných strán v súvislosti so zabezpečovaním služieb spojených s praním, chemickým 

čistením a žehlením bielizne (vrátane balenia a bezplatnej dopravy) pre prevádzku CÚZ – IVS, 

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves, Predná Huta 13, 053 31 

Novoveská Huta. 

Dodávateľ potvrdzuje, že je oprávnený poskytovať služby z tejto zmluvy, na čo je 

odborne a technicky spôsobilý a k čomu má platné živnostenské oprávnenie resp. k tejto 

činnosti ho oprávňuje aj aktuálny výpis z obchodného registra. 

 

III. Termín plnenia 

 

Predpokladaný termín plnenia tejto zmluvy je od 15.6.2019 do 31.5.2021 alebo do 

vyčerpania finančného limitu objednávateľa, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. 
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Predpokladaný finančný limit kupujúceho je maximálne ....................... EUR bez DPH za 

celý predmet zmluvy. 

 

IV. Cena plnenia 

 

Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

v zmysle    § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

Uvedené jednotkové ceny sú ako maximálne, vrátane všetkých nákladov dodávateľa 

spojených s dodaním predmetu zákazky a jeho vyskladnením v mieste plnenia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny ceny sa budú riešiť formou číslovaného 

písomného dodatku a budú platné od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.  

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene dodávaného predmetu zákazky v celkovej 

sume ……………EUR bez DPH, v zmysle cenníka jednotkových cien stanovených ako 

maximálne, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Dodávateľ s objednávateľom sa dohodli na cenách, ktoré sú určené v cenovej ponuke 

dodávateľa. Cenová ponuka č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Objednávateľ je s cenami 

oboznámený a súhlasí s ich používaním pri fakturácii. V cenách nie je zahrnutá DPH. 

 

Fakturácia sa bude vykonávať po ukončení každého kalendárneho mesiaca, so 

splatnosťou 30 dní od dňa doručenia faktúry. K faktúre dodávateľ pripája dodacie listy potvrdené 

oprávneným zástupcom objednávateľa. Faktúru bezodkladne po vystavení zasiela dodávateľ na 

adresu sídla objednávateľa: Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú 

správu, M. Schneidera Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava. Úhrada splatnej faktúry sa 

vykonáva formou bezhotovostného platobného styku. 

 Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zákona č. 222/2004 Z.  z. o DPH 

v znení neskorších zmien. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je 

objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť s tým, ako keby faktúra vystavená nebola a jej splatnosť 

bude počítaná odo dňa vystavenia opravenej faktúry. 

 

V. Miesto plnenia 

 

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves, Predná Huta 

13, 053 31 Novoveská Huta.  

Kontaktná osoba za objednávateľa: Mgr. Dana Mahútová, 053/446 11 24, 

dana.mahutova@minv.sk 

Kontaktná osoba za dodávateľa:    ..................................................................... 

 

VI. Kvalitatívne a dodacie podmienky 

 

  Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať vhodný technologický postup pri praní bielizne 

a chemickom čistení. Zaväzuje sa dodať predmet plnenia v predpísanej kvalite.  

Objednávateľ požaduje, aby bielizeň bola dodávaná zabalená vo fólii. 

Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky  týkajúce sa preberania vecí (najmä: množstvo 

a termín prevzatia vecí dodávateľom), bude objednávateľ oznamovať dodávateľovi vždy 
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telefonicky na tel. číslo ........................... v dostatočnom časovom predstihu. Dovoz a odvoz 

bielizne je dohodnutý v pracovných dňoch od 7.00 hod do 16.00 hod. na základe jednotlivých 

objednávok. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky preberania bielizne, ktoré mu bude 

zadávať objednávateľ.  

Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdávaní bielizne potvrdia túto skutočnosť 

v dodacom liste - preberacom protokole. Podstatnými náležitosťami preberacieho protokolu bude 

predovšetkým množstvo dodávateľom odovzdávaných vecí objednávateľovi, potvrdenie tejto 

skutočnosti podpisom osôb oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.  

 

VII.  Zodpovednosť za vady 

 

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má vec v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní veci zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinnosti. 

Dodávateľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím chybných 

informácií uvedených na etikete o ošetrení textilných výrobkov nachádzajúcej sa na veci 

a dodávateľ ani pri vynaložení riadnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, ani 

v prípade, ak na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

Objednávateľ je povinný prehliadnuť si vec, na ktorej bola poskytnutá služba hneď pri jej 

preberaní alebo zariadiť jej prehliadku čo najskôr. 

Objednávateľ má právo reklamovať kvalitu vykonanej služby alebo poškodenie veci do 5 

dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia zákazníkom. Reklamácia môže byť uznaná len 

v prípade, ak predmet zákazky nebol do momentu reklamácie používaný a ak pri uplatnení 

reklamácie bol odovzdaný na posúdenie dodávateľovi.  

K riešeniu prípadných reklamácií množstva alebo kvality predmetu plnenia tejto zmluvy 

dodávateľ označuje ako oprávneného: ......................... Objednávateľ za svoju stranu označuje 

ako oprávneného: Mgr. Danu Mahútovú. 

 

VIII.  Záverečné ustanovenia 

 

Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvné strany ustanovenia 

Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, upravujúcich oblasť poskytovania obdobných 

služieb. 

Zmluvné strany sa dohodli, že o prípadných problémoch v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy sa budú včas informovať a nedostatky operatívne odstraňovať.  

Úroky z omeškania za oneskorené úhrady faktúr sú 0,02 %  za každý deň omeškania. 

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami potvrdenými obidvomi 

zmluvnými stranami. 

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 15.6.2019 do 31.5.20121, alebo do vyčerpania 

finančného limitu ………………., podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Je možné ju taktiež 

jednostranne vypovedať písomne s tridsať dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť 

prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede 
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Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dva originály pre objednávateľa 

a jeden pre dodávateľa. 

Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, že 

predstavuje prejav ich slobodnej vôle a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

V Bratislave  dňa ..........................                                    V........................... dňa .......................... 

 

 

 

 

 

----------------------------------------                                          ---------------------------------------- 

 za objednávateľa              za dodávateľa 

 

  Ing. Iveta Hanulíková, riaditeľka                                                    

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – tabuľka s jednotkovými cenami   

 

 

Názov: 

Cena  

za 1 ks bez DPH 

Obliečka na paplón 140x200  

Plachta 140x240  

Obliečka na vankúš 70x90  

Uterák froté 50x70  

Osuška froté 140x70  

Obrus 140x180  

Obrus banketový 150x350  

Paplón vatelínový 140x200  

Vankúš vatelínový 70x90  

  


