Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

„Pranie prádla“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
Štatutárny orgán : JUDr. Jaroslav Hlinka
Kontaktná osoba : PhDr. Andrea Tragalová
Telefónne číslo : 055/7208036
e-mail :
andrea.tragalova@kosicejuh.sk
2. Predmet zákazky :
Pranie prádla.
3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah :
Predmetom zákazky je pranie a žehlenie prádla v intervale podľa potreby, najmenej však 1 x za
mesiac, závesy a záclony 1 x za polrok.
4. Špecifikácia predmetu zákazky :
- deka 190 cm x 140 cm,
- plachta hrubá 210 cm x 160 cm,
- uterák froté 105 cm x 50 cm,
- obrus 120 cm x 140 cm a 80 cm x 80 cm,
- utierka 55 cm x 50 cm,
- banketová sukňa 300 cm x 72 cm (bavlna),
- závesy 250 cm x 150 cm,
- záclony 140 cm x 260 cm
Presné množstvá bielizne na rok nie je možné presne určiť. Skutočná potreba vyplynie z potrieb
obstarávateľa na základe objednávok.
Pranie a žehlenie sa bude vykonávať v dodacích lehotách do 3 pracovných dní od prevzatia prádla v
pracovných dňoch. Prádlo v tomto termíne odovzdá zástupca uchádzača určenému zamestnancovi
verejného obstarávateľa formou fyzického odovzdania s potvrdením dodacieho listu.
5. Spôsob určenia ceny :
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v Eurách (EUR). Cenu za
predmet zákazky je potrebné špecifikovať v štruktúre daňový základ, DPH a cena s DPH. Uchádzač,
ktorý nie platcom DPH je povinný uviesť túto skutočnosť v ponuke.
Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.
Uchádzač predloží vyplnený formulár „Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk“
uvedený v prílohe Výzvy na predkladanie ponúk. Formulár musí byť podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.
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6. Obsah ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia),
b) doklad o oprávnení poskytovať službu predmetu zákazky (verejný obstarávateľ akceptuje aj
kópie vyššie uvedených dokladov alebo doklady vytlačené z webovej stránky príslušného
orgánu),
c) cenová ponuka podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia).
Uchádzač predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo ich úradne osvedčené kópie.
7. Lehota viazanosti ponúk : do 15.03.2018
8. Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená
údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „ súťaž neotvárať „
- heslo „ Pranie prádla „
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk stanovenej
verejným obstarávateľom
do 16.02.2015 do 12.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa:
Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky (súčet za všetky položky).
Uchádzač predloží vyplnený formulár „Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk“
uvedený v prílohe Výzvy na predkladanie ponúk. Formulár musí byť podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.
10. Platobné podmienky:
Dodávateľ vystaví faktúru po vykonaní služby so splatnosťou do 14 dní odo dňa jej doručenia na
adresu verejného obstarávateľa.
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
- zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,
- predmet zmluvy s upresnením množstva a termínov bude realizovaný formou čiastkových
písomných objednávok obstarávateľa počas celej doby trvania dohody.
Jednotkové ceny uvedené v zmluve sú maximálne počas celého trvania zmluvy, pričom zníženie cien
je prípustné aj bez odsúhlasenia verejným obstarávateľom.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za predmet zákazky
bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle ZVO,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom
na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola
vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
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- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho ponuky,
úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle ZVO,
- všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
- ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk ostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania,
- ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 6 tejto
výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku,
- každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Košice, 8.02.2018

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Príloha : Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
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Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
.................................................................................................................................
1. Názov alebo obchodné meno uchádzača:
.............................................................................................................................................................
2. Adresa alebo sídlo uchádzača:

č.
pol.

Názov položky

1.

deka

2.

plachta hrubá

3.

uterák froté

4.

obrus 120 cm x 140 cm

5.

obrus 80 cm x 80 cm

6.

utierka

7.

banketová sukňa

8.

závesy

9.

záclony

Jednotková cena
bez DPH

Cena celkom
Jednotková cena je maximálna.

V ........................................., dňa ...................................

...............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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DPH

Jednotková cena
s DPH

