
Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu dodávateľa služby prostredníctvom elektronickej aukcie 

V zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 
 
    Názov: Mesto Trnava                                                           IČO: 00 313 114 
    Obec(mesto): Trnava                                                           PSČ: 917 71 
    Ulica: Hlavná 1                                                                    Číslo: 03 
    Kontaktná osoba: Ing. František Drgoň  
    Telefón: 033/3236129                                                         Fax: 033/3236400 
    Elektronická pošta: frantisek.drgon@trnava.sk                      Internetová adresa: www.trnava.sk 
 
2. Názov podprahovej zákazky(služba):  

„Pranie posteľnej bielizne pre materské školy“ 
 
3. Miesto dodania služby: materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava: 
    MŠ L. van Beethovena 16, MŠ Botanická 12, MŠ Čajkovského 28, MŠ Hodžova 40, MŠ Jiráskova 25,  
    MŠ Limbová 4, MŠ Murgašova 13, MŠ Narcisová 2, MŠ Okružná 27, MŠ Spartakovská 10, MŠ T. Tekela 1, 
    MŠ Vajanského 3, MŠ V Jame 27. 
 
4. Predmet a rozsah zákazky: 
    Predmetom zákazky je pranie posteľnej bielizne pre 1173 detí materských  škôl bez právnej subjektivity,    
    v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, vrátane rozvozu v cykle jedenkrát do mesiaca pre každú    
    materskú školu (predpoklad posledný piatok v mesiaci). 

4.1 Pranie posteľnej bielizne (plachta detská rovná a napínacia do rozmeru 120x140 , návliečka na 
detský paplón do rozmeru 95x140,  návliečka na detský vankúš do rozmeru 45x65) v súlade s platnou 
legislatívou a v súlade s odporúčaniami  SPČaF SR:  
       4.1.1. Pranie s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami 

           4.1.2. Dezinfekcia – chemotermodezinfekčný proces prania 
          4.1.3. Dosahovanie optimálneho pH vypranej bielizne nealergujúceho pokožku 
                    4.1.4. Strojové žehlenie a skladanie, triedenie, preprava  
 
 
 
5. Kód CPV:  98310000-9, 98311000-6 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 
    začiatok:         1.9.2016 
    ukončenie:     31.8.2017 
 
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  
    v ktorých sa uvádzajú: 
    Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.  
    Dodávateľovi služby budú uhrádzané faktúry mesačne podľa výkazu dodanej čistej bielizne do materských  
    škôl. Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne poskytnutú službu. Faktúra musí obsahovať  
    rozpis podľa materských škôl. 
 
8. Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky : 

    Uchádzač predloží: 
- podľa § 32 ods. 1 písm. e), originál resp. úradne overenú kópiu 

    dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania 
    ponúk, alebo potvrdením úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
  - podľa § 32 ods. 1 písm. e) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
  - podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom dodávok podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich  
    päť rokov 

 
9.Upozornenie : 
   V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude táto ponuka akceptovaná  
   a nebude prizvaný do elektronickej aukcie. 
 
10.Súťažné podklady 
     Uchádzačovi bude poskytnutý: 
     - zoznam materských škôl s priemerným počtom detí v jednotlivých materských školách  
     - návrh obchodných podmienok  
 
 
11.Lehota/miesto na predkladanie ponúk:  16.5.2016. do 10:00 hod. 
     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
     Mesto Trnava  
     Mestský úrad v Trnave  
     Trhová 3 

mailto:frantisek.drgon@trnava.sk
http://www.trnava.sk/


     917 71 Trnava 
 
      
     Postupujúci súťažiaci dostanú pozvánku do finálneho elektronického výberového konania po otvorení  

    a skontrolovaní súťažných obálok, elektronickou poštou. 
 
12.Lehota viazanosti ponúk: do 31.8.2017 
 
13.Obsah ponuky: 
     Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v uzatvorenej obálke označená nápisom 
     „Súťaž neotvárať“ 
     „Pranie posteľnej bielizne pre materské školy“ 
 
     Ponuka musí obsahovať: 
     -krycí list ponuky, s uvedením ceny služby 
     -doklady podľa bodu č. 8 
     -1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 3.1 návrhu ZoD bude uvedená 
      cena služby z krycieho listu ponuky. 
 
14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
    -najnižšia cena(vrátane DPH) 
    -v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie 
 
    Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
    kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predlo- 
    ženie ponuky. 
 
    Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky obstarávateľa, predloží po skončení e-aukcie 
    obstarávateľovi potvrdený „Protokol o účasti vo výberovom konaní „ ktorý musí obsahovať  vysúťaženú  
    cenu. 
    Tento protokol  bude súčasťou zmluvy o dielo. 
 
15.Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 
     Obstarávateľ 
     -si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, 
      ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obsta- 
      rávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za 
      ktorých bola vyhlásená- § 57zákona  
     -s vybratým uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo do šestnástich dní od ukončenia  
      elektronickej aukcie. 
 
 
 
Dátum: 2.5.20016  
 
 
 
Prílohy: 

- krycí list ponuky, s uvedením ceny služby 
- zoznam materských škôl 
- návrh obchodných podmienok 
- prihláška do elektronickej aukcie 
 

 
                     

 


