Príloha k výzve na predkladanie ponúk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
E-mail:
Tel.:

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava – Huta 3454, 048 01 Rožňava
PhDr. Jana Jakobejová, PhD., riaditeľka n. o.
35583720
2022902805
roznavasenior@gmail.com
058/7320003

2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť
Zmluva o poskytnutí služby v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení.
3. Názov zákazky
„Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne“
4. CPV: 98310000-9 – Pranie a chemické čistenie, 60000000-8 – Dopravné služby
5. Stručný opis zákazky
V rámci zákazky bude pre verejného obstarávateľa zabezpečené:
- pranie, sušenie, žehlenie, skladanie, chemické čistenie prádla a bielizne podľa pokynov od výrobcu na etikete, podľa
množstva uvedeného v priloženej tabuľke,
- vyzdvihnutie špinavého prádla a bielizne, dodanie vypratého a vyčisteného prádla a bielizne na adresu objednávateľa
1x do týždňa - v stredu,
- dodacia lehota opratej a vyčistenej bielizne a prádla je do 7 kalendárnych dní.
6. Požiadavky na poskytnutie služby
- požaduje sa predložiť Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení prevádzky práčovne /kópia/,
- služby prania, dezinfekcie a žehlenia prádla, bielizne, ako aj autá na prepravu prádla a bielizne musia spĺňať požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z., § 8.
7. Ďalšie podmienky poskytovania služby
- podmienky preberania prádla a bielizne budú dohodnuté v zmluve o poskytnutí služby,
- podmienky reklamácie budú dohodnuté v zmluve o poskytnutí služby,
- prádlo a bielizeň je potrebné zabezpečiť proti znečistenie pri prevoze.
Množstvo a sortiment prádla a bielizne je predpokladaný, môže sa meniť smerom nahor alebo nadol podľa počtu klientov zariadenia počas poskytovania služby.
8. Predloženie ponuky
Cenová ponuka bude predložená na celú zákazku. V cene bude zahrnutá aj doprava tovaru na adresu verejného
obstarávateľa. Cena bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní si môžu zoznam položiek vyžiadať telefonicky vo formáte xls na
e-mailovej adrese a.hlavacova@centrum.sk .
9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
10. Lehota na poskytnutie služby
Predpokladaný termín : jún 2017 - jún 2018

-

1

-

11. Kontaktná osoba
PhDr. Jana Jakobejová, PhD., riaditeľka
Mária Knábelová
12. Lehota na predloženie cenových ponúk
26. 6. 2017 do 10. 00 hod.
13. Adresa na doručenie cenových ponúk.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1.
14. Podmienky financovania
- objednávateľ neposkytne poskytovateľovi služby finančné preddavky. Platby sa uskutočnia formou bezhotovostného platobného styku na základe predloženej faktúry za dodávku tovaru 1 x mesačne do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, prípadne v iných termínoch po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa služby.
- 1 15. Podmienky účasti uchádzačov
- predloženie cenovej ponuky /ocenený zoznam položiek/ podľa prílohy na adresu verejného obstarávateľa,
- požaduje sa predložiť Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení prevádzky práčovne /kópia/,
- označenie cenovej ponuky „Súťaž “ a heslo súťaže „ Pranie“.
16. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena v eur.
Uchádzačovi s najnižšou cenou bude pridelených 100 bodov, ostatným uchádzačom budú body pridelené
úmerne k ponuke uchádzača s najnižšou cenou.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu v eur.
17. Predpokladaná hodnota zákazky
7 350,00 eur bez DPH.
18. Uplynutie lehoty viazanosti cenových ponúk
26. 9. 2017

V Rožňave - Hute dňa 13. 6. 2017
Spracovala: Ing. Anna Hlaváčová

-

2

-

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava – Huta 3454, 048 01 Rožňava

Záujemcov o účasť vo verejnom
obstarávaní

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
ZPS
/2017

Vybavuje
M. Knábelová

Dátum
13. 6. 2017

Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás vyzvať na predloženie cenovej ponuky na zákazku
„Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne“
v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zadávavanie zákaziek s nízkou hodnotou.
Predpokladaný termín dodávky tovaru jún 2017 – jún 2018.
Cenové ponuky žiadame predložiť do 26. 6. 2017 do 10.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa v listinnej
podobe osobne alebo poštovou zásielkou.

S pozdravom

PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
riaditeľka n.o.

Príloha: Príloha k výzve 2x
_____________________________________________________________________________________________

IČO:35583720

DIČ: 2022902805

Tel.: 058/7320003

e-mail: roznavasenior@gmail.com

