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Bratislava 

 

ZÁKAZKA  S NÍZKOU HODNOTOU 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

VÝZVA NA  PREDKLADANIE  PONÚK 
 

 

Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA 
pracoviská Bratislava 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 

Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Ingrid Tóthová 

E-mail: ingrid.tothova@udzs-sk.sk   

Tel.: 02/20856250 

 

1. Opis predmetu zákazky:  

Komplexné zabezpečenie prania, opravy, dezinfekcie, bielenie a žehlenie operačnej 

bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov. 

2.  Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie prania, opravy, dezinfekcie, bielenia a 
žehlenia operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov 
na Súdnolekárskom pracovisku Antolská 11, Bratislava, Patologicko anatomickom 
pracovisku Antolská 11, Bratislava a Patologicko anatomickom pracovisku Sasinkova. 

3. Predpokladaná hodnota: 33 164,00 EUR bez DPH/48 mesiacov 

Predpokladá hodnota za 1 kg prania, resp. opravy bielizne: max. 2,00 EUR bez 
DPH, predpokladá sa 16 852 kg prádla za 48 mesiacov. 

4. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

5. Hlavný kód CPV:  
98310000-9 Pranie  a chemické čistenie 

6. Druh zákazky: 

služba 

7. Vysvetlenie:  

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej 

sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 

záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné dni pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

8. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky  sa uskutočňuje písomne,  
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na 
komunikáciu: E-mail: ingrid.tothova@udzs-sk.sk 

mailto:ingrid.tothova@udzs-sk.sk


ZsNH –  Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská 

Bratislava 

 

9. Spôsob určenia ceny: 

Cena za poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú cenu 
uvedie v zložení: 

4.1 navrhované ceny  v eur bez DPH, 
4.2 hodnota DPH v eur  
4.3 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH, 

Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ 
DPH“). 
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o praní, oprave 
a dezinfekcie bielizne, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za 1 kg 
prania, resp. opravy bielizne vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky 
a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zaslania výzvy na 
predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá návrh ceny písomne. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnocovania ponúk od uchádzačov predložiť 
rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny. 

10. Miesto poskytnutia služieb: viď príloha č. 2 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.  

12. Dĺžka trvania zákazky: 
48 mesiacov, alebo do vyčerpania limitu zákazky, podľa toho ktorá skutočnosť nastane 
skôr. 

13. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie.  Zábezpeka sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  

14. Zdroj finančných prostriedkov:  

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov. 

15. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona, 
v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať službu (napr. Výpis z obchodného 
registra, alebo živnostenského registra, Zápis v zozname hospodárskych subjektov 
a pod.) V prípade ak je doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona verejne dostupnou 
informáciou, nie je potrebné predkladať ho v ponuke.  

16. Obsah ponuky: 
V prípade doručenia ponuky elektronicky:  
uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi scan ponuky v písomnej podobe,  
podpísanú  štatutárnym zástupcom a odtlačkom pečiatky. Ponuka sa predkladá 
v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí návrh Rámcovej dohody na poskytovanie služieb 
pranie, opravu a dezinfekciu bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská 
Bratislava podľa prílohy č. 4 podpísaný uchádzačom, doklad o oprávnení poskytovať 
služby podľa bodu 15 tejto výzvy, Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3  a návrh na 
plnenie kritérií podľa prílohy č. 1. 
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne:  
uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi  ponuky v listinnej podobe,  originál 
podpísaný  štatutárnym zástupcom, a s odtlačkom pečiatky. Ponuka sa predkladá 
v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí  návrh Rámcovej dohody na poskytovanie služieb 
pranie, opravu a dezinfekciu bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská 
Bratislava podľa prílohy č. 4 podpísaný uchádzačom, doklad o oprávnení poskytovať 
služby podľa bodu 15 tejto výzvy, Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3  a návrh na 
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plnenie kritérií podľa prílohy č. 1. 

17. Lehota a adresa na predkladanie ponúk: 
Lehota: 04.03.2020 , čas: 09:00 hod. 

V prípade doručenia ponuky elektronicky: 
Adresa: ingrid.tothova@udzs-sk.sk 

V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne: 
Adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 

18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 01.07.2020 

19. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.  
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 04. marca 2020 čas: 11:00 hod. 

20. Rámcová dohoda: 
Návrh zmluvy predkladá verejný obstarávateľ. 

21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ  mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi  oznámi, že jeho ponuku  
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie 
aj identifikáciu úspešného uchádzača.  

22. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak 

a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 

obstarávateľom. 

23. Doplňujúce informácie: 
  Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. 

Prílohy: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Adresy miest plnenia 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 4 – Rámcová dohoda na poskytovanie služieb pranie, opravu a dezinfekciu bielizne pre 

SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská Bratislava 

 

 
 
Dátum: 26.02.2020         
            
                                                                                                Ing. Ján Kohútik, v. r. 
                                                                                  ................................................................. 
                             zástupca predseda úradu 
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Príloha č. 1     
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

DOPORUČENÝ VZOR: 

 „Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská 

Bratislava“ 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ................................................................... 

................................................................................................................................................... 

IČO:  ................................ 

Tel, Fax, e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

Adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................... 

 

Cena za 1 kg prania, resp. opravy 
bielizne v eur bez DPH 

 

............................................  EUR 

Hodnota 20% DPH v eur: 
 

  ...........................................  EUR 

 

Cena služby za 1 kg  prania, resp. 
opravy bielizne v eur vrátane DPH  

 

.........................................  EUR 

slovom: 

 

Cena služby za 1 kg prania, resp. 
opravy bielizne v eur v prípade, ak 
uchádzač nie je platiteľ DPH.  

 

 

.........................................  EUR 

 

slovom: 

 

 

 

Cena za 16 852 kg prania, resp. 
opravy bielizne v eur bez DPH 

 

............................................  EUR 

Hodnota 20% DPH v eur: 
 

  ...........................................  EUR 
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Cena služby za 16 852 kg  prania, 
resp. opravy bielizne v eur vrátane 
DPH  

 

.........................................  EUR 

slovom: 

 

Cena služby za 16 852 prania, resp. 
opravy bielizne v eur  v prípade, ak 
uchádzač nie je platiteľ DPH.  

 

 

.........................................  EUR 

 

slovom: 

 
 
Príloha č. 2 – Adresy miest plnenia 

Adresa miesta dodávky 

Meno a priezvisko 

zodpovednej osoby na 

prevzatie dodávky 

Telefonický a faxový kontakt 

preberajúcej osoby 

SL pracovisko Bratislava 
Antolská 11, 851 07 

Bratislava 

Andrea Zámečníková     
vedúca laborantka 

Tel.: 02/20856672,  
email: andrea.zamecnikova@udzs-sk.sk 

PA pracovisko Bratislava 
Antolská 11, 851 07 

Bratislava 

Mgr. Martina Palkovičová              
    vedúca laborantka 

Tel.: 02/20856681,  
email: martina.palkovicova@udzs-sk.sk 

PA Pracovisko Bratislava 
Sasinkova 4,811 02 Bratislava 

Gabriela Fujeríková                
vedúca laborantka 

Tel.: 02/5937349,  
email: gabriela.fujerikova@udzs-sk.sk 

 

 


