
 
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 

 
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 

 
    
Výzva na predloženie cenovej ponuky                                                                                                   

                Služby                 
            

pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
na dodanie predmetu zákazky: 

 „Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho oblečenia, 
obrusov, uterákov a utierok, záclon“  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
1.1 Verejný obstarávateľ : 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ) 
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
IČO: 31753604 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000390960/8180 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

Osoby oprávnené konať: 
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc. 
Vo veciach odborných:   
- pre časť 1: Ing. Anna Krippelová; tel.: 02/59375346; 0904572850 
- pre časť 2: Monika Vancáková; tel.: 055/6250043 
- pre časť 3: Ing. Janka Aštáryová; tel.: 053/4190114 
    
1.2  Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Renáta Horváthová tel. 02/59375319, e-mail: 

renata.horvathova@geology.sk 
 
2.  Názov predmetu zákazky: 
„Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho oblečenia, 
obrusov, uterákov a utierok, záclon“ 
  
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa na čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne 
a plachiet, pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné pre zabezpečenie 
vlastných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa v ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, v 
regionálnom centre ŠGÚDŠ, Jesenského 6-8, 040 01 Košice a v regionálnom centre ŠGÚDŠ Markušovská 
cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves.  

Súčasťou predmetu zákazky je prevzatie a doručenie bielizne, pracovného a laboratórneho oblečenia, 
obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné. Dodávateľ zabezpečí realizáciu predmetu zákazky tak, aby bola 
zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho znehodnotením. Náklady na dopravu (prevzatie a doručenie) sú 
zahrnuté v cene za pranie a čistenie. 
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4.  Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky je rozdelený na časti : 
 
Časť 1: Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho 

oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné pre ŠGÚDŠ Bratislava, Mlynská dolina 
1, 817 04 Bratislava 

 
Časť 2: Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho 

oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné pre ŠGÚDŠ, RC  Jesenského 6-8, 040 01 
Košice 

 
Časť 3: Čistenie resp. pranie pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, 

záclon a iné pre ŠGÚDŠ, RC Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves 
 
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na niektorú z častí predmetu zákazky, alebo na celý predmet 
zákazky. 

5. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
CPV: 98310000-9  Pranie a chemické čistenie 
 
6. Variantné riešenie: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
7. Typ zmluvy a trvanie zmluvy 

Verejný obstarávateľ uzavrie s víťazným/mi uchádzačom/mi Rámcovú dohodu na dodanie niektorej z častí 
predmetu zákazky alebo v prípade úspešnosti vo všetkých častiach zákazky na celý predmet zákazky 
uvedený v bode 3. predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu zákazky s trvaním do 31.12.2016. 
V prípade vyčerpania finančného limitu bude Rámcová dohoda ukončená skôr.  

Plnenie bude realizované na základe čiastkových objednávok oprávnenej osoby za veci odborné v zmysle 
Rámcovej dohody a zaslanej cenovej ponuky. 
 
Návrh Rámcovej dohody predloží úspešný uchádzač v súlade so všetkými požiadavkami obstarávateľa 
uvedenými v tejto výzve. Verejný obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok, ktoré 
úspešný uchádzač premietne do návrhu Rámcovej dohody: 

• Zálohové platby sa neposkytujú. Predmet Rámcovej dohody bude uhradený na základe predloženej 
faktúry bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa  na účet dodávateľa. Splatnosť faktúry je 30 
dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. 

• Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák.č.222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej 
Rámcovej dohody.  

• Termín trvania Rámcovej dohody: do 31.12.2016., v prípade vyčerpania finančného limitu bude 
Rámcová dohoda ukončená skôr. 

• Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Rámcovej dohoda patrí medzi 
povinne zverejňované zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
objednávateľ  má povinnosť zverejniť Rámcovú dohodu v centrálnom registri zmlúv v súlade so 
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

• Zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 
postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z Rámcovej dohody na tretie osoby.  

• Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej Rámcovej dohode budú pre zmluvné strany 
záväzné len vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako dodatok k Rámcovej dohode, obojstranne 
podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
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• Náklady na dopravu súvisiacu s realizáciou predmetu zákazky - prevzatie a doručenie bielizne, 
pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné, na miesto dodania 
uvedené v konkrétnej objednávke je zahrnuté v cene za pranie a čistenie. 

• Dodávateľ zabezpečí realizáciu predmetu zákazky tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred 
jeho poškodením a znehodnotením.  

   
8. Miesto  prevzatia a dodania  
Časť 1: ŠGÚDŠ Bratislava, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
Časť 2: ŠGÚDŠ, RC  Jesenského 6-8, 040 01 Košice 
Časť 3: ŠGÚDŠ, RC Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves 
 
9.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie predmetu zákazky predstavuje finančný limit 16 000,00 EUR 
bez DPH. 
 
Z toho pre časť 1:   4.200,00 EUR bez DPH 
Z toho pre časť 2:      600,00 EUR bez DPH 
Z toho pre časť 3: 11.200,00 EUR bez DPH 
 
10.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na 
adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 
Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová , tel. 02/59375-319, renata.horvathova@geology.sk 
 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 29. 01. 2014 do 10.00 hod. 
 
11. Lehota viazanosti ponuky 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. 
Lehota viazanosti ponúk je stanovená: do 28. 02. 2014 
 
12. Hlavné podmienky financovania  
Predmet zákazky bude financovaný z verejných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

• Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
• Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným 

príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej Rámcovej dohody 

 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR. Cena služby bude zahŕňať prevzatie a doručenie bielizne, 
pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon.  
 
Navrhovanú cenu za predmet zákazky predloží uchádzač v ponuke vyplnením tabuľky v prílohe číslo 
1 tejto výzvy „Formulár cenovej ponuky“. Cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, musí byť 
podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a odtlačkom 
pečiatky uchádzača.  
 
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov 
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať 
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien 
zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 
Posudzovaná bude cena celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
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Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
� navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH, 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú  cenu v EUR celkom s DPH. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť  „nie som platcom 
DPH“). 

Uchádzačom stanovená cena je  určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná.  
 
14.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia: 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za položky uvedené v prílohe č. 1  „Formulár cenovej ponuky“, pre 
každú časť samostatne. 
 
15. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- jej zrušenie nariadi úrad  

 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať službu čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne 
a plachiet, pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné iba 
v množstve podľa jeho skutočných potrieb, bez nutnosti dodržania finančného limitu.  
 
 
V Bratislave, dňa 23.01.2014 

 
 
                                                                              Ing. Branislav Žec, CSc. 
                      riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
 
 
 
príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky 
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ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV 
DIONÝZA ŠTÚRA 

 
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 

 
 

 
 

Príloha č. 1:         Formulár cenovej ponuky 
 
Predmet zákazky:  
Časť 1:„Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho 

oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné pre ŠGÚDŠ Bratislava, Mlynská dolina 
1, 817 04 Bratislava“ 

 
Uchádzač : 
Adresa, sídlo : 
Štatutárny zástupca : 
IČO : 
IČ DPH : 
Vybavuje: Tel.: Fax: E-mail: 

 

P.č. Položka  
* Cena v EUR bez 
DPH / MJ  

*Cena v EUR s 
DPH/ MJ 

1. pracovná košeľa   
2. pracovný plášť   
3. plášť pracovný zimný   
4. pracovné nohavice   
5. kombinéza   
6. montérková súprava   
7. laboratórny plášť biely   
8. obrus malý   
9. obrus veľký   
10. utierka   
11. uterák obyčajný   

12. uterák froté   

13. osuška froté   

14. povlak na paplón   

15. povlak na vankúš   

16. plachta   

17. záclony   

Cena celkom za položky 1-17   

* Cena vrátane nákladov na odvoz a dovoz 
                   

Kontaktné čísla pre nahlásenie potreby čistenia, resp. prania bielizne na tel. čísle/resp. e-mailom: 

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

 
Dňa:  

                 podpis štatutárneho zástupcu 
                                                                                                                     odtlačok pečiatky 
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ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA 
ŠTÚRA 

 
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 

 
 

 

Príloha č. 1:         Formulár cenovej ponuky 
 
Predmet zákazky:  
Časť 2: „Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho 

oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon a iné pre ŠGÚDŠ, RC  Jesenského 6-8, 040 01 
Košice“ 

Uchádzač : 
Adresa, sídlo : 
Štatutárny zástupca : 
IČO : 
IČ DPH : 
Vybavuje: Tel.: Fax: E-mail: 

P.č. Položka  
* Cena v EUR bez 
DPH / MJ  

*Cena v EUR s 
DPH/ MJ 

1. pracovná košeľa   
2. pracovný plášť   
3. plášť pracovný zimný   
4. pracovné nohavice   
5. kombinéza   
6. montérková súprava   
7. nátelník, tričko   
8. zástera   
9. vesta   
10. uterák obyčajný   
11. uterák froté   
12. utierka   
13. plachta   
14. povlak na vankúš   
15. povlak na paplón   
16. Obrus do 1m2   
17. Obrus do 2 m2   
18. Obrus do 3m2   
19. osušky foré   
20. uterák dvojitý   
21. záclona, deka 1m2   
22. handra, mop   
23. behúň 1m2   
24. deka   
Cena celkom za položky 1-24   

* Cena vrátane nákladov na odvoz a dovoz 
                   

Kontaktné čísla pre nahlásenie potreby čistenia, resp. prania bielizne na tel. čísle/resp. e-mailom: 

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

Dňa:                   podpis štatutárneho zástupcu 
                                                                                                                     odtlačok pečiatky 
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ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV 
DIONÝZA ŠTÚRA 

 
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 

 
 
 
 

Príloha č. 1:         Formulár cenovej ponuky 
 
Predmet zákazky:  
Časť 3: „Čistenie resp. pranie pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, 

záclon a iné pre ŠGÚDŠ, RC Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves“ 
 
Uchádzač : 
Adresa, sídlo : 
Štatutárny zástupca : 
IČO : 
IČ DPH : 
Vybavuje: Tel.: Fax: E-mail: 

 

P.č. Položka  
* Cena v EUR bez 
DPH / MJ  

*Cena v EUR s 
DPH/ MJ 

1. Osuška – veľký uterák froté  70x140   
2. Uterák froté 50x100   
3. Uterák (bavlna)pracovný 50x100   
4. Utierka bavlna   
5. Košeľa s krátkym rukávom   
6. Košeľa s dlhým rukávom   
7. Tričko bavlna   
8. Plášť pracovný keprový (dlhý rukáv)   
9. Nohavice pracovné   
10. Montérky    
11. Blúza montérková   
12. Pracovný oblek dvojdielny zimný   
13. Zástera   
14. Obrus veľký bavlna   
15. Obrus malý bavlna   
16. Obrus banketový   
17. Obrus banketový veľký   
18. Prestieranie – drobné veci   
19. Záves krátky   
20. Záves veľký   
21. Záclona krátka   
22. Záclona dlhá   
Cena celkom za položky 1-22   

* Cena vrátane nákladov na odvoz a dovoz 
                   

Kontaktné čísla pre nahlásenie potreby čistenia, resp. prania bielizne na tel. čísle/resp. e-mailom: 

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

Dňa:                   podpis štatutárneho zástupcu 
                                                                                                                     odtlačok pečiatky      
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