
Obchodné meno: 
Sídlo: 
ICO: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

štatutárny orgán: 
Kontaktné miesto: 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Senior Martin, n. o. 
E. B. Lukáča 2 , 036 01 Martin 
45732663 
2023029591 
zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby vedenom Obv. úradom Žilina, reg . 
číslo OWS/N0-6/1 O 
Ing. Arch. Dušan Holan, riaditel' neziskovej organizácie 
Senior Martin, n. o., Ambra Pietra 406/42, 03601 Martin 

ako vyhlasovatef 

v zmysle §281 až§ 288 Obchodného zákonníka 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o návrh na uzatvorenie zmluvy na dodanie 
tovarov a služieb 

1. Predmet dodávky 

P. č. Názov činnosti ( Počet kusov Krátky popis 
predmetu) 

1 Pranie a chemické Viď. príloha Pranie a chemické čistenie 
čistenie bielizne pre domov sociálnych 

služieb 

2. Technické špecifikácie a opis predmetu zákazky 

3. Rozpočtové náklady 

Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume 91.000,- bez DPH EUR. 

4. Miesto plnenia 

Miestom plnenia je .. miesto realizácie projektového zámeru: 

Kraj Žilinský kraj 
Obec, PSČ Martin, 036 01 
Ulica, číslo Ambra Pietra 406/42 



5. Podmienky súťaže 

a) Súťaže sa móžu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby. 
Termín predloženia návrhov je do 22.10.2013 do 12:00 hod. 

b) Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je 
uvedené meno účastníka a označenie 110bchodná verejná súťaž na 
uzatvorenie zmluvy na dodávku „Pranie a chemické čistenie bielizne pre 
domov sociálnych služieb" - NEOTV ÁRA Ť" 

V obálke účastník predloží: 

1. Cenovú ponuku 

c) Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku (v 
prípade iného jazyka sa požaduje úradne overený preklad) . 

d) Obálka musí byť doručená do sídla vyhlasovatefa E.B. Lukáča 2 , 036 01 Martin 
spósobom tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskór dňa 22.10.2013 
do 12:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom 
nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže , nebude do súťaže 
zaradený. 

e) Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskuteční v sídle vyhlasovatefa do 5 dní od 
uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy 
viazané. Vyhlasovatef bude písomne informováť neúspešných účastníkov súťaže 
o výsledku súťaže do dňa 25.10.2013. 

f) V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, móže ktorýkol'vek z 
uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby: 

Ing. Arch . Dušan Holan, riaditer Senior Martin, n. o., E.B. Lukáča 2 , 
036 01 Martin 

g) Vybraný návrh súťaže yyhlasovatef oznámi účastníkovi v lehote do 5 dní od 
vyhodnotenia súťaže. 

h) Náležitosti zmluvy na dodanie upratovacích služieb sú uvedené v prílohe číslo 1 
tohto Vyhlásenia. 

Podstatnými hodnotlácimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude 
stanovenie: 

• Najnižšia celková cena predmetu obstarania . 

Víťaz súťaže bude uchádzač s najlacnejšou ponukou . 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovatera 



a. Vyhlasovater si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť 
podl'a § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

b. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 
verejnej obchodnej súťaži. 

c. Vyh lasovater si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podl'a § 
287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a 
ukončiť súťaž ako neúspešnú. 

d. Vyhlasovater si vyhradzuje právo predÍžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

· , n„o. 
,, 11 Martin CD V Martine dňa: 10.09.2013 

Príloha č. 1 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 

98310000-9 Pranie a chemické čistenie 

98311000-6 Zber bielizne 

98315000-4 Žehlenie 

99518000-6 Nemocničná bielizeň 

99512000-4 Postel'ná bielizeň 

18318000-1 Nočná bielizeň 

18110000-3 Pracovné odevy 



, , 'V 

NA VRH ZMLUVY O POSKYTOVANI SLUZIEB 

Uzatvorená podl'a §261,266 a 536 Obchodného zákonníka 
(zákona č. 51311991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) 

Ako výsledok verejnej obchodnej súťaže podl'a § 281 až 288 Obchodného zákonníka zo dňa ......... .2013 

Poskytovatel': 
sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

číslo telefónu: 
číslo faxu: 

, , 
zap1sany: 

Objednávatel': 
sídlo: 
zastúpený: 
Senior Martin , n. o. 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

'V 

Cl. I 
Zmluvné strany 

a 

Senior Martin, n. o. 
E.B. Lukáča 2, 036 O 1 Martin 
Ing. Arch. Dušan Holan, riaditel' 

45732663 
2023029591 . 
Tatra banka a.s. 
292883694 7 /1100 



1 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je závazok poskytovatel'a vykonávať na základe 
priebežných písomných objednávok objednávatel'a pranie, žehlenie, 
balenie, prevzatie, odovzdanie bielizne a textílií , zabezpečiť odvoz 
znečistenej bielizne a textílií a dovoz vyčistenej bielizne a textílií 
objednávatel'ovi podl'a podmienok uvedených v tejto zmluve. Miesto 
plnenia je Ambra Pietra 406/42, Martin. 

98310000-9 Pranie a chemické čistenie 

98311000-6 Zber bielizne 

98315000-4 Žehlenie 

99518000-6 Nemocničná bielizeň 

99512000-4 Postel'ná bielizeň 

18318000-1 Nočná bielizeň 

18110000-3 Pracovné odevy 

Čl. III 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za vykonávanie predmetu zmluvy hola stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách v platnom 
znení. 

Cena za pranie: 

Celkové Cena bez DPH Cena s Celkom DPH Celkom cena 
množstvo DPH 20% DPH cena bez 20% s DPH 
vkg DPH 

kg postel'ná 94200 
bielizeň 

1 kg osobná 19300 
bielizeň 

Celkom cena za pranie postel'nej bielizne a osobnej bielizne 



2. Objednávatel' sa zavazuje uhradit' cenu za vykonanie predmetu zmluvy na 
základe poskytovatel'om vystavenej faktúry. 

3. Odplata za poskytnutie služieb je splatná vždy do 14. dňa nasledujúceho 
kalendámeho mesiaca, a to na 
poskytovatel' om. Prílohou faktúry bude 
súpis skutočne vykonaných služieb. 

základe faktúry vystavenej 
vzájomne vopred odsúhlasený 

4. Cena za každú položku podl'a ods. 1 tohto ČL Je maximálna a zahfňa 
všetky náklady poskytovatel'a na vyčistenie bielizne a textílií vrátane 
dopravy, vyloženia a naloženia bielizne a textílií zodpovedajúce 
vykonanej službe na základe všetkých objednávok. 

5. Cena za službu podl'a ods. 1 tohto ČL može byt' zmenená iba v prípade 
cenových úprav centrálnych štátnych úradov, týkajúcich sa rozpatia DPH 
alebo zmeny zákona/iného všeobecne závazného predpisu ovplyvňujúcich 
zníženie alebo zvýšenie zmluvnej ceny. 

6. Po vykonaní služby na základe konkrétnej objednávky objednávatel'a 
vyúčtuje poskytovatel' faktúrou ako daňovým dokladom objednávatel'ovi 
cenu za každú službu zodpovedajúcu .konkrétnej objednávke správcu 
osobitne. 

7. Splatnost' faktúry podl'a ods. 3 tohto ČL je 14 dní odo dňa doručenie 
faktúry poskytovatel'a objednávatel'ovi. Za doručenú faktúru sa považuje 
faktúra doručená písomne doporučenou poštou alebo elektronicky s 
potvrdením jej prij a ti a. 

Čl.IV 
Podmienky plnenia 

1. Poskytovatel' .vykonáva službu, ktorá je predmetom tejto zmluvy 
samostatne, na vlastnú zodpovednosť a v súlade s platnými normami a 
stanoveným technickým postupom vzťahujúcim sa na kvalitné a efektívne 
vyčistenie bielizne a textílií. 

2. Objednávatel' je oprávnený kontrolovat' splnenie a kvalitu poskytnutej 
služby podl'a tejto zmluvy pri preberaní bielizne a textílií od 
poskytovatel'a. Ak objednávatel' zistí, že služba podl'a tejto zmluvy nebola 



vykonaná kvalitne, riadne a včas, Je oprávnený dožadovať sa, aby 
poskytovatel' bezodkladne po telefonickom alebo e-mailovom vyzvaní 
objednávatel'om odstránil zistené nedostatky na vlastné náklady. 

3. Objednávatel' je povinný upozomiť poskytovatel'a na bielizeň a materiály 
vyžadujúce si osobitnú či neobvyklú starostlivosť, manipuláciu či sp6sob 
zabezpečenia. Povinnosť podl'a prvej vety neplatí v prípade ak 
objednávatel' nevede! alebo nemohol vedieť o špecifickom charaktere 
bielizne alebo textílií. 

4. Ak poskytovatel' zistí pri poskytovaní služby skryté prekážky súvisiace s 
odovzdaním vecí k vykonaniu služby, pričom tieto prekážky znemožňujú 
poskytnutie služby dohodnutým alebo obvyklým sp6sobom, je 
poskytovatel' povinný oznámiť to bezodkladne objednávatel'ovi a 
navrhnúť mu zmenu sp6sobu vykonania služby. Do času dohody o zmene 
sp6sobu vykonania služby oprávnený prerušiť vykonávanie služby. 

5. Objednávatel' je povinný poskytnúť poskytovatel'ovi potrebnú súčinnosť 
pri poskytovaní služby podl'a tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' je povinný poskytnúť službu 
podl'a tejto zmluvy výlučne na základe doručenej písomnej objednávky 
alebo objednávky zaslanej elektronicky poskytovatel'ovi objednávatel'om. 
Objednávka podl'a prvej vety tohto ods. musí obsahovať: špecifikáciu 
množstva bielizne a textílií, druh bielizne a textílií, požadované miesto na 
prevzatie bielizne a textílií, lehotu plnenia. Tým nie sú dotknuté práva a 
povinnosti oboch zmluvných strán dodržiavať podmienky tejto zmluvy. 

7. Prílohou objednávky sú preberací a dodací list bielizne a textílií. 

8. Na základe potvrdených objednávok sa poskytovatel' zavazuje poskytnúť 
službu podl'a tejto zmluvy objednávatel'ovi a objednávatel' sa zavazuje 
prevziať vyčistenú bielizeň a zaplatiť za riadne a včas vykonanú službu 
cenu podl'a ods.1 Čl. III za splnenia podmienok ďalej v tejto zmluve 
dohodnutých. 

9. Objednávatel' ·sa zavazuje: 
a) umožniť vstup motorovým vozidlám poskytovatel'a do určených priestorov 
objednávatel'a za účelom prevzatia a vrátenia bielizne a textílií, 
b) zabezpečiť zodpovednú osobu, ktorá odovzdá a preberie bielizeň, vyplní 
preberací a dodací list. 

IO.Osoby zodpovedné za preberanie a odovzdanie bielizne a textílií sú 



zamestnanci objednávatel'a. 

11.Prevzatie bielizne a textílií poskytovatel'om od objednávatel'a sa 
uskutoční podl'a preberacieho listu, ktorý obsahuje: 

a) označenie zmluvných strán, 
b) presný počet a druh bielizne a textílií, 
c) dátum odovzdania, 
d) miesto odovzdania, 
e) mená a podpisy osob, konajúcich za zmluvné strany. 

12.Poskytovatel' sa zavazuje poskytnúť službu podl'a konkrétnej objednávky 
v lehote určenej objednávatel'om a vykonat' službu jej riadnym 
ukončením a odovzdaním bielizne a textílií objednávatel'ovi. 

13. O odovzdaní vyčistenej bielizne a textílií poskytovatel' om 
objednávatel'ovi vyhotoví poskytovatel' dodací list obsahujúci: 

a) označenie zmluvných strán, 
b) presný počet a druh bielizne a textílií, 
c) cenu za vykonanú službu, 
d) dátum prevzatia, 
e) miesto prevzatia, 
t) mená a podpisy osob, konajúcich za zmluvné strany. 

14.Dodací list sa vyhotovuje trojmo, 2-krát pre poskytovatel'a, I-krát pre 
objednávatel' a. 

15.Za bielizeň prevzatú od objednávatel'a za účelom splnenia predmetu tejto 
zmluvy zodpovedá poskytovatel' ako uschovávatel'. 

16. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na poskytovanie služby 
podl'a tejto zmluvy má správca právo na prerušenie poskytovania služby. 
Poskytovatel' je . oprávnený vykonávat' službu podl'a tejto zmluvy 
sposobom uvedeným v ods. 6, 7 ,8 tohto Čl. V prípade, že správca v 
dosledku nedostatku finančných prostriedkov nebude mať záujem na 
poskytovaní služby podl'a tejto zmluvy, nie je povinný si ďalej túto službu 
objednávat' a objednávatel' je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť. 

Čl. v 
Zodpovednosť za kvalitu poskytovanej služby 

1. Poskytovaná služba podl'a tejto zmluvy má vady, ak nezodpovedá 



výsledku dohodnutému v tejto zmluve. 
Za vady poskytnutej služby sa považuje: 
a) nevyčistenie dodanej bielizne a textílií, 
b) nedostatočné vyčistenie bielizne a textílií štandardným technologickým 
postupom. 

2. Poskytovatel' nezodpovedá za vady poskytnutej služby, pri ktorých ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť jej nekvalitné 
poskytnutie, objednávatel'a na túto skutočnosť upozornil a ten trval na 
vykonaní služby. Poskytovatel' nezodpovedá ani za vady vzniknuté 
dodržaním nevhodných odborných pokynov objednávatel'a, pričom na ich 
nevhodnosť objednávatel'a upozornil a ten na nich trval. 

3. Objednávatel' je povinný prezrieť bielizeň a textílie pri ich dodaní 
poskytovatel' om, pričom zistené vady bezodkladne písomne oznámí 
poskytovatel'ovi. Takúto bielizeň alebo textílie je objednávatel' oprávnený 
vrátiť poskytovatel'ovi na opatovné vyčistenie, pranie, žehlenie a 
požadovať bezplatné odstránenie znečistenia. 

4. Poskytovatel' zodpovedá za to, že službu podl'a tejto zmluvy vykoná 
riadne. Za riadne vykonanie služby sa považuje: 

a) vypratá bielizeň a textílie budú balené do igelitových obalov, 
b) znečistená a vypratá bielizeň a textílie budú odvážané a dovážané 
samostatne, aby sa dodržala podmienka nekríženia špinavej a čistej bielizne a 
textílie. 
V prípade, že tento sposob transportu čistej bielizne a textílie poskytovatel' 
nezabezpečí, správca ho neprevezme a následne vrátí na nové opratie, chemické 
čistenie , žehlenie. 

5. Poskytovatel' je povinný odovzdať správcovi bielizeň a textílie určené na 
čistenie podl'a tejto zmluvy pri dodržaní kvality materiálu, v 
nepoškodenom stave textílie. V prípade, ak tak neurobí, je povinný 
nahradiť hodnotu veci objednávatel'ovi. 

Čl. VI 
Sankcie 

1. V prípade omeškania poskytovatel'a s plnením predmetu zmluvy a v 
prípade vadného poskytovania služieb podl'a tejto zmluvy je poskytovatel' 
povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 
hodnoty plnenia podl'a jednotlivej objednávky, s plnením ktorej je v 
omeškaní, a to za každý deň omeškania po dohodnutom dni plnenia do 



zaplatenia. 

2. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením fakturovanej ceny za 
poskytnutú službu je poskytovatel' oprávnený fakturovat' objednávatel'ovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny podl'a jednotlivej 
objednávky za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po dni 
splatnosti faktúry. 

Čl. VII 
Doba trvania zmluvy. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvu može vypovedať ktorákol'vek ZO zmluvných strán a to z 
akéhokol'vek dovodu. 

3. Výpovedná lehota je 180 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. Poskytovatel' sa zavazuje riadne 
dokončit' všetky dohodnuté práce, na ktoré je povinný podl'a objednávky 
prijatej ešte pred vypovedaním tejto .zmluvy, resp. v čase plynutia 
výpovednej lehoty. 

4. Zmluva može byt' zrušená tiež po vzájomnej písomnej dohode oboch 
zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy zo strany objednávatel'a. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia poskytovatel'ovi. 

Čl. VIII 
Osobitné ustanovenia 

1. Poskytovatel' sa zavazuje, že do ceny za službu podl'a tejto zmluvy 
nebudú započítané zvýšené sadzby za rýchlo čistenie, pokial' zmena 
termínu plnenia predmetu zmluvy bude vopred dohodnutá s 
objednávatei'om a písomne potvrdená v objednávke. 

2. Poskytovatel' sa zavazuje uhradit' v plnej výške všetky škody zavinené a 
vzniknuté porušením ustanovení tejto zmluvy na základe odborného 
posudku, v súlade s platnými predpismi k oceneniu bielizne a textílií 
prevzatých od objednávatel'a. 



Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpisu oboch 
zmluvných strán. 

2. Zmluvu možno meniť a dopÍňať v priebehu jej platnosti len formou 
obojstranne potvrdených písomných dodatkov. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni a ani inak za 
jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi v 
tejto zmluve. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávatel' 
obdrží 1 rovnopis a poskytovatel' obdrží 1 rovnopis. 

Za poskytovatel'a: 

V Martine dňa 

Za objednávatel'a: 

V Martine dňa 

Ing. Arch. Dušan Holan 

riaditel' Senior Martin n.O. 



Názov, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Príloha číslo 1 

riadok č. 

1 

1 

Cenová ponuka 
Kalkulačný list 

Pranie a chemické čistenie bielizne v dome sociálnych služieb 
Senior Martin n. o. E. B. Lukáča 2 Martin, prevádzka Ambra Pietra 406/42 Martin 

Názov predmetu . 
MJ 

cena v€ bez 
DPH 20 % cena s DPH celkom kg cena bez DPH 

zákazkv DPH 

celková cena za 
poskytnuté služby -
pranie postelnej kg/€ 94200 
bielizne a chemické 
čistenie 

celková cena za 
poskytnuté služby -

kg/€ 19300 
pranie osobnej 
bielizne 

Cena celkom 

DPH 

vseooecne nazvy poaia Ll'V : ~~jluuuu-~ Pranie a cnem1cKe c1sten1e, ~~jllUUU-b Loer 01e11zne, ~~jl~uuu-4 Len1enie 

99518000-6 Nemocničná bielizeň, 99512000-4 Pasterná bielizeň, 18318000-1 Nočná bielizeň, 18110000-3 Pracovně odevy 

cena s DPH 

• Predmetom tejto zmluvy je závazok poskytovatera vykonávať na základe priebežných písomných objednávok objednávatera pranie, žehlenie, 

balenie, prevzatie, odovzdanie bielizne, textílií a zabezpečiť odvoz znečistenej bielizne, textílií a dovoz vyčistenej bielizne a textílií objednávaterovi 

podra podmienok uvedených v tejto zmluve. 

pečiatka a podpis 


