
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

                                              Demänova 93 

                                             03101 Liptovský Mikuláš  6 

                                             Oddelenie: Oddelenie materiálneho manažmentu  

 

Kontakt: Bc. Lenka Tomčíková  

               0903 759 458 

               lenka.tomcikova@aos.sk 

 

Dovoľujeme  si Vás  požiadať o predloženie (zaslanie) cenovej ponuky do 3. decembra 2018 na 

dodanie služby s názvom „Pranie“. 

 

Osobitné požiadavky na plnenie objednávok  

Vrátane vyzdvihnutia špinavého prádla a dodania vypratého prádla na adresu objednávateľa 

špecifikovanú v zmluvných podmienkach. 

Služby prania, dezinfekcie a žehlenia bielizne poskytované v zmysle vyhlášky MZ SR 

553/2007 Z.z. 

Týždenne vo štvrtok v čase od 08.00 – 10.00 hod. bude odovzdanie špinavého prádla a 

prevzatie čistého prádla na mieste určenom objednávateľom podľa jednotlivých internátov a 

zariadení (internáty A1, A2, A3, B1, B2, B3, ošetrovňa, kuchyňa, plaváreň, sklad budova č. 

82). 

Určení zamestnanci objednávateľa spolu so zamestnancom dodávateľa prádlo preberú podľa 

rozpisky (žiadanky) oddelení a podpisom potvrdia prevzatie a odovzdanie prádla. Zaznamenajú 

množstvo prevzatého prádla v kusoch. 

Balenie prádla v hygienických obaloch po 10 ks a zvlášť zostatok. Prádlo musí byť zabalené 

suché. Oddeliť poškodené prádlo a zviazať zvlášť. Prádlo nemiešať medzi oddeleniami. 

Dodávateľ je povinný odovzdať prádlo vypraté, vyžehlené, zviazané podľa druhu (obliečka na 

vankúš, obliečka na paplón, plachta, uterák, nohavice, plášť,...) 

Údaje sa zaznamenávajú na súpiske, tieto budú podkladom pre fakturáciu. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko služby, koľko bude aktuálne potrebovať a do 

výšky vyčlenených finančných prostriedkov. 

Chemické čistenie resp. iný spôsob, ktorý vyčistí vnútorné náplne paplónov a hlavníc, 

montérky.... 

Reklamácia – predmetom reklamácií bude zle vyprané prádlo, praním poškodené prádlo, 

zamenené, zafarbené a chýbajúce prádlo. 

Reklamácia bude prebiehať prostredníctvom reklamačných hárkov (poverenými kontaktnými 

osobami), poškodené, zle opraté prádlo bude osobitne zabalené a označené. 



Uchádzač je povinný reklamáciu vybaviť max do 10 dní, v prípade nevybavenia reklamácie 

bude toto nahradené zo strany dodávateľa. V prípade, že počet reklamácií za 1 mesiac presiahne 

viac ako 10 ks je to dôvod na okamžité skončenie objednávky. 

Dodávateľ musí zabezpečiť prepravné kontajnery v šírke od 60cm do 80 cm v minimálnom 

počte kusov 4. 

Od objednávky možno odstúpiť, ak došlo k porušeniu objednávky podstatným spôsobom, bez 

zbytočného odkladu po tom, čo sa dotknutá strana o porušení dozvedela. 

V prípade nepodstatného porušenia objednávky možno od objednávky odstúpiť iba v prípade, 

že druhá strana bola na možnosť odstúpenia od objednávky písomne upozornená a bola jej 

poskytnutá dodatočne primeraná lehota na zjednanie nápravy. 

Cena diela je splatná na základe faktúry dodávateľa, ktorej splatnosť nesmie byť kratšia ako 30 

dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený cenu diela objednávateľovi 

fakturovať mesačne pozadu. 

Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená prehľadne. 

Objednávateľ a dodávateľ sú povinní  určiť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená a povinná 

zabezpečiť plnenie tejto objednávky; táto osoba nie je oprávnená meniť alebo dopĺňať túto 

objednávku za dodávateľa alebo objednávateľa. 

Žiadna strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany postúpiť pohľadávky podľa tejto objednávky tretej osobe. 

Cena musí obsahovať všetky náklady na pranie a chemické čistenie vrátane dopravy z a do 

objektu, bezplatné vypožičanie prepravných kontajnerov. 

Postupné plnenie zmluvy podľa potrieb objednávateľa s následnou fakturáciou 1 x mesačne. 

Táto cenová ponuka platí na dobu určitú od 1.1. 2019 do 31.12.2019, prípadne do vyčerpania 

sumy, resp. množstva podľa tejto cenovej ponuky; a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 

skôr. 

Do 7 dní od obdržania tejto výzvy , teda ešte pred samotným plnením objednávky požadujeme 

predložiť: podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien prania a chemického čistenia 

vrátane DPH/ bez DPH. 

 

p. 
č. 

Názov textílii a odevov MJ 
Cena 
bez 
DPH  

Cena s 
DPH 

 Maximum 
/  mesiac 

  

1 Vankúš ks     150   

2 Prikrývka prešívaná ks     150   

3 Plachta  ks     3900   

4 Povlak na paplón ks     3900   

5 Povlak na vankúš ks     3900   

6 Plášť pracovný ks     40   

7 Blúza pre kuchárov biela ks     400   

8 
Nohavice pre kuchárov 

biele ks     400 
  

9 Zástera pre kuchárov ks     400   



10 Čiapka pre kuchárov biela ks     300   

11 Obrúsok malý ks     700   

12 Uterák ks     2000   

13 Utierka ks     1400   

14 Obrus biely ks     1400   

15 Obrus farebný ks     1400   

16 Záclona m2     300   

17 Uterák froté ks     1000   

18 Obrus banketový ks     300   

19 Košeľa biela ks     50   

20 Tričko  ks     50   

21 Látka dekoračná m2     200   

22 Nohavice pracovné ks     50   

23 Blúza pracovná ks     50   

24 Obrus teflónový ks     800   

25 Blúza RONDON čašnícka ks     20   

26 Vesta pre čašníkov ks     5   

27 Deka /vložka tepelná/ ks     50   

28 Plachta ochranná posteľná ks     150   

29 Osuška froté ks     300   

30 Mikina flisová ks    20   

31 Vesta pracovná ks    20    

 

 

Celková maximálna cena plnenia za kalendárny rok 2019 bez DPH:  

Celková maximálna cena plnenia za kalendárny rok 2019 vrátane DPH:   

 

Dodávateľ:  

 Názov spoločnosti:  

Adresa sídla:  

Meno konateľa:  

 

Podpis:  



 

Dátum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


