Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie
a stanovenie definitívnych požiadaviek na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 12/2021 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „Pranie bielizne", resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.
V rámci prieskumu trhu boli oslovení 8 potencionálni dodávatelia, z ktorých 2 predložili svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Pranie bielizne
1.2 CPV:
98310000-9 Pranie a chemické čistenie
98311000-6 Zber bielizne
98315000-4 Žehlenie
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
Služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Pranie bielizne v rozsahu: pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia nemocničnej bielizne, operačnej bielizne, osobnej bielizne a v prípade výskytu infekčného ochorenia rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa, sušenie a žehlenie bielizne, drobné opravy bielizne
a to najmä obšívanie, plátanie, zašitie, prišitie chýbajúceho gombíka a pod. vrátane dodávky na to potrebných materiálov, triedenie, skladanie a balenie bielizne (tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi) osobitne: podľa jednotlivých pracovísk
objednávateľa.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky:
3.1 a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Položka číslo

Názov položky predmetu zákazky

Merná jednotka
(MJ)

Požadovaný počet MJ na obdobie 12
mesiacov

Položka č. 1

Pranie pacientskej bielizne

kg

81 700

Položka č. 2

Pranie osobnej bielizne zamestnancov

kg

3 420
SPOLU:

85 120

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu
zákazky

Lavaton s.r.o.
Bulharská 44
917 00 Trnava

WASCO - družstvo
Strojárenská 10
976 46 Valašská

DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Dodávateľ uviedol informácie, či ním ponúkaná
služba spĺňa, resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované požiadavky na predmet
zákazky

ODÔVODNENIE ZMENY požiadavky na predmet
zákazky

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu
zákazky

(v prípade, ak ponúkaná služba nespĺňa definované
požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním
ponúkanej služby)
spĺňa / nespĺňa
Položka č. 1 - Pranie pacientskej bielizne
Požaduje sa služba prania pacientskej bielizne v rozsahu:

1.

1.1

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.1

spĺňa

spĺňa

1.2

spĺňa

spĺňa

1.3

triedenie, skladanie a balenie bielizne (tak, aby sa zabránilo jej
kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi) osobitne:

spĺňa

spĺňa

1.4

podľa jednotlivých pracovísk objednávateľa uvedených v prílohe č. 2
1.4.1 PTK a zároveň

spĺňa

spĺňa

podľa jednotlivých pracovísk objednávateľa uvedených v prílohe č.
1.4.1 2 PTK a zároveň

podľa položiek sortimentu bielizne uvedeného v prílohe č. 5 PTK a
1.4.2 zároveň

spĺňa

spĺňa

podľa položiek sortimentu bielizne uvedeného v prílohe č. 5 PTK a
1.4.2 zároveň

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia
nemocničnej bielizne, operačnej bielizne a v prípade výskytu
infekčného ochorenia rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa,
sušenie a žehlenie bielizne,

1.4

drobné opravy bielizne a to najmä obšívanie, plátanie, zašitie, prišitie
chýbajúceho gombíka a pod. vrátane dodávky na to potrebných
materiálov,

ďalšie súvisiace služby spojené s manipuláciou bielizne, najmä však:
1.5
zber z jednotlivých zberných miest objednávateľa uvedených v
1.5.1 prílohe č. 3 PTK, naloženie a odvoz znečistenej bielizne k
poskytovateľovi a
dovoz a doručenie vypranej, vysušenej, vyžehlenej, opravenej a
1.5.2 zabalenej bielizne na určené miesto u objednávateľa uvedené v
prílohe č. 4 PTK.

1.5

1.2
1.3

1.4

drobné opravy bielizne a to najmä obšívanie, plátanie, zašitie,
prišitie chýbajúceho gombíka a pod. vrátane dodávky na to
potrebných materiálov,
triedenie, skladanie a balenie bielizne (tak, aby sa zabránilo jej
kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi) osobitne:

ďalšie súvisiace služby spojené s manipuláciou bielizne, najmä
však:

zber z jednotlivých zberných miest objednávateľa uvedených v
1.5.1 prílohe č. 3 PTK, naloženie a odvoz znečistenej bielizne k
poskytovateľovi a
dovoz a doručenie vypranej, vysušenej, vyžehlenej, opravenej a
1.5.2 zabalenej bielizne na určené miesto u objednávateľa uvedené v
prílohe č. 4 PTK.
Položka č. 2 - Pranie osobnej bielizne zamestnancov

Požaduje sa služba prania osobnej bielizne zamestnancov v rozsahu:

1.1

pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia
nemocničnej bielizne, operačnej bielizne a v prípade výskytu
infekčného ochorenia rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa,
sušenie a žehlenie bielizne,

Položka č. 2 - Pranie osobnej bielizne zamestnancov
1.

Požaduje sa služba prania pacientskej bielizne v rozsahu:

1.

spĺňa

1.2

1.3

Položka č. 1 - Pranie pacientskej bielizne

Požaduje sa služba prania osobnej bielizne zamestnancov v
rozsahu:

1.
spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.1

spĺňa

spĺňa

1.2

spĺňa

spĺňa

1.3

triedenie, skladanie a balenie bielizne (tak, aby sa zabránilo jej
kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi) osobitne:

spĺňa

spĺňa

1.4

podľa jednotlivých pracovísk objednávateľa uvedených v prílohe č. 2
1.4.1 PTK a zároveň

spĺňa

spĺňa

podľa jednotlivých pracovísk objednávateľa uvedených v prílohe č.
1.4.1 2 PTK a zároveň

podľa položiek sortimentu bielizne uvedeného v prílohe č. 5 PTK a
1.4.2 zároveň

spĺňa

spĺňa

podľa položiek sortimentu bielizne uvedeného v prílohe č. 5 PTK a
1.4.2 zároveň

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia osobnej
bielizne zamestnancov a v prípade výskytu infekčného ochorenia
rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa,
sušenie a žehlenie bielizne,
drobné opravy bielizne a to najmä obšívanie, plátanie, zašitie, prišitie
chýbajúceho gombíka a pod. vrátane dodávky na to potrebných
materiálov,

ďalšie súvisiace služby spojené s manipuláciou bielizne, najmä však:
1.5
zber z jednotlivých zberných miest objednávateľa uvedených v
1.5.1 prílohe č. 3 PTK, naloženie a odvoz znečistenej bielizne k
poskytovateľovi a
dovoz a doručenie vypranej, vysušenej, vyžehlenej, opravenej a
1.5.2 zabalenej bielizne na určené miesto u objednávateľa uvedené v
prílohe č. 4 PTK.
Ostatné požiadavky a doklady na predmet zákazky (požadované pri vyhlásení
verejného obstarávania)

1.5

sušenie a žehlenie bielizne,
drobné opravy bielizne a to najmä obšívanie, plátanie, zašitie,
prišitie chýbajúceho gombíka a pod. vrátane dodávky na to
potrebných materiálov,
triedenie, skladanie a balenie bielizne (tak, aby sa zabránilo jej
kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi) osobitne:

ďalšie súvisiace služby spojené s manipuláciou bielizne, najmä
však:

zber z jednotlivých zberných miest objednávateľa uvedených v
1.5.1 prílohe č. 3 PTK, naloženie a odvoz znečistenej bielizne k
poskytovateľovi a

Dodávateľ uviedol informácie, či akceptuje, resp.
neakceptuje verejným obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky
(v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky
uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)

akceptujem / neakceptujem

pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia osobnej
bielizne zamestnancov a v prípade výskytu infekčného ochorenia
rovnako aj infekčnej bielizne objednávateľa,

dovoz a doručenie vypranej, vysušenej, vyžehlenej, opravenej a
1.5.2 zabalenej bielizne na určené miesto u objednávateľa uvedené v
prílohe č. 4 PTK.
Definitívne ostatné požiadavky a doklady na predmet zákazky

Ostatné požiadavky a doklady na predmet zákazky (požadované pri
vyhlásení verejného obstarávania)
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ODÔVODNENIE ZMENY požiadavky na predmet
zákazky

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie
a stanovenie definitívnych požiadaviek na predmet zákazky

1.

Požaduje sa, aby uchádzač bol schopný realizovať poskytnutie
predmetu zákazky v súlade s platnou legislatívou SR alebo
ekvivalentnými predpismi platnými v Európskej únii. Uchádzač
splnenie tejto požiadavky preukáže predložením originálu alebo
overenej fotokópie platného dokladu o povolení na uvedenie
priestorov do prevádzky a o schválení prevádzkového poriadku
príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo iného
ekvivalentného dokladu.

akceptujem

akceptujem

Požaduje sa, aby uchádzač bol schopný realizovať poskytnutie
predmetu zákazky v súlade s platnou legislatívou SR alebo
ekvivalentnými predpismi platnými v Európskej únii. Uchádzač
splnenie tejto požiadavky preukáže predložením originálu alebo
overenej fotokópie platného dokladu o povolení na uvedenie
priestorov do prevádzky a o schválení prevádzkového poriadku
príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo
iného ekvivalentného dokladu.

1.

5. PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti (požadované pri vyhlásení verejného obstarávania)

Dodávateľ uviedol informácie, či akceptuje, resp.
neakceptuje verejným obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky
(v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky
uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)

Definitívne podmienky účasti (požadované pri vyhlásení verejného
obstarávania)

akceptujem / neakceptujem
1.

Požaduje sa osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní.

akceptujem

akceptujem

1.

Požaduje sa osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní.

2.

Požaduje sa finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

akceptujem

akceptujem

2.

Požaduje sa finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Požaduje sa technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 zákona o
verejnom obstarávaní:

3.

Požaduje sa technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 zákona o
verejnom obstarávaní:

xxx

3.1

podľa § 34 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní Zoznam
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní,

akceptujem

akceptujem

3.1

podľa § 34 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní Zoznam
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní,

3.2

podľa § 34 ods. 1 j) zákona o verejnom obstarávaní Údajmi o
strojovo, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má
uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby:

akceptujem

akceptujem

3.2

podľa § 34 ods. 1 j) zákona o verejnom obstarávaní Údajmi o
strojovo, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má
uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby:

uchádzač predloží "Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača", že
má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb:
zariadenie na pranie bielizne, s kapacitou minimálne 400 kg denne, v
ktorom uvedie typ alebo obchodnú značku, počet, kapacitu, resp.
výkon zariadenia, ktorým bude zabezpečovať pranie bielizne
termodezinfekciou alebo chemotermodezinfekciou a informáciu, či má
zariadenie vo vlastníctve, prenájme alebo vo výpožičke, resp. inom
3.2.1 právnom vzťahu. Ak zariadenie nie je jeho vlastníctvom, do ponuky
priloží aj písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť v súlade s ust. § 34 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní,

uchádzač predloží "Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača", že
má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb:
zariadenie na žehlenie bielizne, v ktorom uvedie typ alebo obchodnú
značku, počet zariadení, ktorými bude zabezpečovať žehlenie bielizne
a informáciu, či má zariadenie vo vlastníctve, prenájme alebo vo
3.2.2 výpožičke, resp. inom právnom vzťahu. Ak zariadenie nie je jeho
vlastníctvom, do ponuky priloží aj písomnú zmluvu uzavretú s
osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v súlade s
ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
uchádzač predloží "Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača", že
má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb:
zariadenie na prepravu čistej a použitej bielizne s kapacitou min. 400
kg, v ktorom uvedie typ alebo obchodnú značku, počet zariadení,
veľkosť úložného priestoru prepravného vozidla alebo kontajnera a
ktorým bude prepravu zabezpečovať a informáciu, či má zariadenie
vo vlastníctve, prenájme alebo vo výpožičke, resp. inom právnom
3.2.3 vzťahu. Ak zariadenie nie je jeho vlastníctvom, do ponuky priloží aj
písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť v súlade s ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní.

akceptujem

uchádzač predloží "Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača", že
má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb:
zariadenie na pranie bielizne, s kapacitou minimálne 400 kg denne,
v ktorom uvedie typ alebo obchodnú značku, počet, kapacitu, resp.
výkon zariadenia, ktorým bude zabezpečovať pranie bielizne
termodezinfekciou alebo chemotermodezinfekciou a informáciu, či
má zariadenie vo vlastníctve, prenájme alebo vo výpožičke, resp.
3.2.1 inom právnom vzťahu. Ak zariadenie nie je jeho vlastníctvom, do
ponuky priloží aj písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v súlade s ust. §
34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

uchádzač predloží "Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača", že
má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb:
zariadenie na žehlenie bielizne, v ktorom uvedie typ alebo
obchodnú značku, počet zariadení, ktorými bude zabezpečovať
žehlenie bielizne a informáciu, či má zariadenie vo vlastníctve,
3.2.2 prenájme alebo vo výpožičke, resp. inom právnom vzťahu. Ak
zariadenie nie je jeho vlastníctvom, do ponuky priloží aj písomnú
zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť v súlade s ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní,
uchádzač predloží "Vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača", že
má k dispozícii na poskytovanie požadovaných služieb:
zariadenie na prepravu čistej a použitej bielizne s kapacitou min.
400 kg, v ktorom uvedie typ alebo obchodnú značku, počet
zariadení, veľkosť úložného priestoru prepravného vozidla alebo
kontajnera a ktorým bude prepravu zabezpečovať a informáciu, či
má zariadenie vo vlastníctve, prenájme alebo vo výpožičke, resp.
3.2.3 inom právnom vzťahu. Ak zariadenie nie je jeho vlastníctvom, do
ponuky priloží aj písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v súlade s ust. §
34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

6. ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované zmluvné požiadavky na predmet zákazky

Dodávateľ uviedol informáciu, či akceptuje, resp.
neakceptuje verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky na predmet
zákazky
(v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky
uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)

Definitívne zmluvné požiadavky na predmet zákazky

akceptujem / neakceptujem

1.

Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na dvanásť (12)
kalendárnych mesiacov od uzavretia rámcovej dohody, resp. do doby
naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z
uvedených skutočností nastane skôr.

akceptujem

akceptujem

1.

Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na dvanásť (12)
kalendárnych mesiacov od uzavretia rámcovej dohody, resp. do
doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z
uvedených skutočností nastane skôr.

2.

Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a
to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka")
objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho
aktuálnych prevádzkových potrieb.

akceptujem

akceptujem

2.

Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených
častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len
"objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych
objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

3.

Požaduje sa, aby poskytovateľ vykonával služby podľa požiadaviek
objednávateľa, v kvalite obvyklej pre tento druh služby, hospodárne,
odborne a starostlivo, v súlade s hygienicko-epidemiologickým
režimom a platnými všeobecne záväznými predpismi týkajúcimi sa
manipulácie s bielizňou a prania bielizne v zariadeniach poskytujúcich
zdravotnú starostlivosť, najmä zákonom č. 337/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhláškou č.553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
z hľadiska ochrany zdravia v znení neskorších predpisov.

3.

Požaduje sa, aby poskytovateľ vykonával služby podľa požiadaviek
objednávateľa, v kvalite obvyklej pre tento druh služby,
hospodárne, odborne a starostlivo, v súlade s hygienickoepidemiologickým režimom a platnými všeobecne záväznými
predpismi týkajúcimi sa manipulácie s bielizňou a prania bielizne v
zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, najmä zákonom
č. 337/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhláškou č.553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska
ochrany zdravia v znení neskorších predpisov.

4.

Požaduje sa aby poskytovateľ prevzal bielizeň k výkonu dohodnutých
služieb denne v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok. Termín
dodania služby poskytovateľom (t.j. dodať vypranú, vyčistenú
vyžehlenú, opravenú a zabalenú bielizeň) je stanovený najneskôr do
dvoch pracovných dní od prevzatia bielizne poskytovateľom. V
prípade sviatkov a dní pracovného voľna, ktoré presiahnu viac ako
dva kalendáre dni, sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať služby už v
nasledujúci kalendárny deň, a to i v prípade, že tento bude sviatkom
alebo dňom pracovného voľna, pokiaľ nebude v objednávke uvedené
inak.

4.

Požaduje sa aby poskytovateľ prevzal bielizeň k výkonu
dohodnutých služieb denne v pracovných dňoch, t.j. pondelok až
piatok. Termín dodania služby poskytovateľom (t.j. dodať vypranú,
vyčistenú vyžehlenú, opravenú a zabalenú bielizeň) je stanovený
najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia bielizne
poskytovateľom. V prípade sviatkov a dní pracovného voľna, ktoré
presiahnu viac ako dva kalendáre dni, sa poskytovateľ zaväzuje
poskytovať služby už v nasledujúci kalendárny deň, a to i v prípade,
že tento bude sviatkom alebo dňom pracovného voľna, pokiaľ
nebude v objednávke uvedené inak.

5.

Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby bez vád.
Objednávateľ na preberacom protokole potvrdí iba poskytovateľom
skutočne dodaný rozsah služby, t.j. skutočne dodaný počet kusov
bielizne. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje právo potvrdiť a prevziať
iba taký rozsah služby, ktorý je bez zjavných vád či nedostatkov, t.j.
taký počet odovzdanej bielizne, ktorý nevykazuje žiadnu zjavnú vadu.

5.

Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby bez
vád. Objednávateľ na preberacom protokole potvrdí iba
poskytovateľom skutočne dodaný rozsah služby, t.j. skutočne
dodaný počet kusov bielizne. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje
právo potvrdiť a prevziať iba taký rozsah služby, ktorý je bez
zjavných vád či nedostatkov, t.j. taký počet odovzdanej bielizne,
ktorý nevykazuje žiadnu zjavnú vadu.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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5.1

Ak objednávateľ pri prevzatí bielizne zistí, že poskytovateľ poskytol
službu vadne, t.j. bielizeň má zjavné vady, je oprávnený v rozsahu
vadného plnenia službu odmietnuť a v tomto rozsahu službu od
poskytovateľa neprevziať. Poskytovateľ je povinný vykonať
bezodkladne bezplatnú nápravu, dodať objednávateľovi neprevzatú
bielizeň bez vád, osobitne triedenú, skladanú a zabalenú (tak, aby sa
zabránilo jej kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi) podľa
jednotlivých pracovísk objednávateľa s príslušnou kópiou Protokolu,
ktorého sa príslušná dodatočná dodávka týka.

5.2

V prípade opodstatnenej reklamácie sa požaduje aby poskytovateľ
vybavil reklamáciu bezplatne v lehote najneskôr do dvoch (2)
pracovných dní od jej potvrdenia a dodal objednávateľovi bielizeň bez
vád, osobitne triedenú, skladanú a zabalenú bielizeň (tak, aby sa
zabránilo jej kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi) podľa
jednotlivých pracovísk objednávateľa, a zároveň podľa položiek
sortimentu bielizne s priloženou fotokópiou Protokolu, ktorého sa
príslušná dodávka týka.

akceptujem

akceptujem

6.

Poskytovateľ berie na vedomie, že počas trvania rámcovej dohody,
môže objednávateľ v závislosti od jeho prevádzkových potrieb zmeniť
(t.j. rozšíriť alebo aj zúžiť) sortiment bielizne.

akceptujem

akceptujem

6.

Poskytovateľ berie na vedomie, že počas trvania rámcovej dohody,
môže objednávateľ v závislosti od jeho prevádzkových potrieb
zmeniť (t.j. rozšíriť alebo aj zúžiť) sortiment bielizne.

7.

Cena za poskytnuté služby v jednotlivých kalendárnych mesiacoch
bude stanovená faktúrou podľa skutočne vykonanej služby
poskytovateľom za príslušný kalendárny mesiac.

akceptujem

akceptujem

7.

Cena za poskytnuté služby v jednotlivých kalendárnych mesiacoch
bude stanovená faktúrou podľa skutočne vykonanej služby
poskytovateľom za príslušný kalendárny mesiac.

7.1

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť
faktúry v lehote šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

akceptujem

akceptujem

7.2

Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté služby v
súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci,
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k poskytnutiu služby podľa
uzatvorenej rámcovej dohody.

7.3

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne
bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej
poskytovateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
Poskytovateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú
adresu: podatelna@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku
sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v
prospech účtu poskytovateľa.

akceptujem

7.4

Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá
víťazným uchádzačom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na
predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.

akceptujem

7.5

V prípade, ak sa víťazným uchádzačom po elektronickej aukcii stane
uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre
verejného obstarávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ
s DPH je vyššia ako bola jeho jednotková cena za MJ s DPH, za
ktorú ho verejný obstarávateľ nakupoval od uchádzača pred
vyhlásením predmetnej súťaže, tak:.

akceptujem

akceptujem

- verejný obstarávateľ požiada víťazného uchádzača po ukončení
elektronickej aukcie o doručenie písomného zdôvodnenia navýšenia
7.5.1 konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu
zákazky oproti aktuálnemu alebo predchádzajúcemu zmluvnému
vzťahu.

akceptujem

akceptujem

- verejný obstarávateľ požiada víťazného uchádzača po ukončení
elektronickej aukcie o doručenie písomného zdôvodnenia
7.5.1 navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej
položky
predmetu
zákazky
oproti
aktuálnemu
alebo
predchádzajúcemu zmluvnému vzťahu.

- na základe vysvetlenia uchádzača prehodnotí verejný obstarávateľ
7.5.2 oprávnenosť navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH
príslušnej položky predmetu zákazky:

akceptujem

akceptujem

- na základe vysvetlenia uchádzača prehodnotí verejný
7.5.2 obstarávateľ oprávnenosť navýšenia konečnej jednotkovej ceny za
MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky:

v prípade uznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej
7.5.3 ceny za MJ s DPH položky predmetu zákazky uzavrie verejný
obstarávateľ s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah,

akceptujem

akceptujem

v prípade uznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej
7.5.3 ceny za MJ s DPH položky predmetu zákazky uzavrie verejný
obstarávateľ s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah,

akceptujem

v prípade neuznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej
ceny s DPH položky predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ
považovať ponuku uchádzača za ponuku obsahujúcu zjavne
nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa, čím dôjde
7.5.4
k naplneniu dôvodov hodných osobitného zreteľa, pre ktoré
verejný obstarávateľ neuzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný
vzťah a zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

v prípade neuznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej
ceny s DPH položky predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ
považovať ponuku uchádzača za ponuku obsahujúcu zjavne
nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa, čím dôjde
7.5.4
k naplneniu dôvodov hodných osobitného zreteľa, pre ktoré verejný
obstarávateľ neuzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah
a zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.

8.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na
relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v rámcovej
dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel
medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody je viac ako 5% v
neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ
poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi
ním poskytovanou cenou podľa rámcovej dohody a nižšou cenou.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

5.1

Ak objednávateľ pri prevzatí bielizne zistí, že poskytovateľ poskytol
službu vadne, t.j. bielizeň má zjavné vady, je oprávnený v rozsahu
vadného plnenia službu odmietnuť a v tomto rozsahu službu od
poskytovateľa neprevziať. Poskytovateľ je povinný vykonať
bezodkladne bezplatnú nápravu, dodať objednávateľovi neprevzatú
bielizeň bez vád, osobitne triedenú, skladanú a zabalenú (tak, aby
sa zabránilo jej kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi)
podľa jednotlivých pracovísk objednávateľa s príslušnou kópiou
Protokolu, ktorého sa príslušná dodatočná dodávka týka.

5.2

V prípade opodstatnenej reklamácie sa požaduje aby poskytovateľ
vybavil reklamáciu bezplatne v lehote najneskôr do dvoch (2)
pracovných dní od jej potvrdenia a dodal objednávateľovi bielizeň
bez vád, osobitne triedenú, skladanú a zabalenú bielizeň (tak, aby
sa zabránilo jej kontaminácii počas prepravy k objednávateľovi)
podľa jednotlivých pracovísk objednávateľa, a zároveň podľa
položiek sortimentu bielizne s priloženou fotokópiou Protokolu,
ktorého sa príslušná dodávka týka.

7.1

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť
faktúry v lehote šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

7.2

Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté služby v
súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci,
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k poskytnutiu služby
podľa uzatvorenej rámcovej dohody.

akceptujem

7.3

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne
bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej
poskytovateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
Poskytovateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú
adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku
sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v
prospech účtu poskytovateľa.

akceptujem

7.4

Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá
víťazným uchádzačom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty
na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.

7.5

V prípade, ak sa víťazným uchádzačom po elektronickej aukcii
stane uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky
pre verejného obstarávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za
MJ s DPH je vyššia ako bola jeho jednotková cena za MJ s DPH,
za ktorú ho verejný obstarávateľ nakupoval od uchádzača pred
vyhlásením predmetnej súťaže, tak:.

akceptujem

akceptujem

8.

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5)
pracovných dní od zistenia skutočnosti, resp. od oznámenia zistenej
skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi
dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa
rámcovej dohody.

9.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú
poskytovateľovi z tohto zmluvného vzťahu, poskytovateľ nie je
oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho
súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len
za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

10.

Požaduje sa aby v prípade krátkodobého (t.j. nie viac ako tridsať (30)
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní) výpadku poskytovateľ
garantoval dodávku služieb podľa požiadaviek objednávateľa za
nezmenených podmienok (napr. z dôvodu vážnej prevádzkovej
poruchy, živelnej udalosti a pod.) formou zabezpečenia náhradného
plnenia u svojho obchodného partnera (t.j. najmä rovnaká cena
služby, dodacie podmienky služby, atď.) Za rozsah a kvalitu dodávky
služieb v takomto prípade zodpovedá objednávateľovi priamo
poskytovateľ akoby služby vykonával sám.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na
relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v rámcovej
dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel
medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody je viac ako
5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa
dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané
po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu
medzi ním poskytovanou cenou podľa rámcovej dohody a nižšou
cenou.
Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5)
pracovných dní od zistenia skutočnosti, resp. od oznámenia
zistenej skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť
objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena
zistená podľa rámcovej dohody.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

9.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú
poskytovateľovi z tohto zmluvného vzťahu, poskytovateľ nie je
oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho
súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný
len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci
písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

10.

Požaduje sa aby v prípade krátkodobého (t.j. nie viac ako tridsať
(30) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní) výpadku
poskytovateľ garantoval dodávku služieb podľa požiadaviek
objednávateľa za nezmenených podmienok (napr. z dôvodu vážnej
prevádzkovej poruchy, živelnej udalosti a pod.) formou
zabezpečenia náhradného plnenia u svojho obchodného partnera
(t.j. najmä rovnaká cena služby, dodacie podmienky služby, atď.)
Za rozsah a kvalitu dodávky služieb v takomto prípade zodpovedá
objednávateľovi priamo poskytovateľ akoby služby vykonával sám.
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11.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za
čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto
zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej
moci. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú
prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné
strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu
moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5
(piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže
požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na
požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej
moci, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak
nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu
moc, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej
strane.

12.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy sú
spracúvané objednávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie
informácie sú uvedené na webovom sídle spoločnosti.

13.

Poskytovateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností
vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohoy. Zároveň je povinný o
tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania
rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za
škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

14.

Požaduje sa akceptovať záväzok poskytovateľa dodržiavať etické
zásady objednávateľa uvedené v Etickom kódexe obchodných
partnerov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle
objednávateľa www.vusch.sk, pričom v prípade zistenia, že
poskytovateľ Etický kódex porušuje, je objednávateľ oprávnený
rámcovú dohodu v 1-mesačnej výpovednej lehote vypovedať.
Výpovedná lehota začne plynúť prvým (1.) kalendárnym dňom
mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
objednávateľa doručená poskytovateľovi a skončí sa uplynutím
posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

11.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za
čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto
zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku
vyššej moci. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc
považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.
z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na
vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane
najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto
skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok
rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli
avizované okolnosti vyššej moci, je povinný oznamovateľ predložiť
hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá
sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej
dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia
druhej zmluvnej strane.

12.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy sú
spracúvané objednávateľom na vopred vymedzený účel v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle
spoločnosti.

13.

Poskytovateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o
všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní
činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohoy. Zároveň je
povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich
zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po
skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade
objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla
porušením tejto povinnosti.

14.

Požaduje sa akceptovať záväzok poskytovateľa dodržiavať etické
zásady objednávateľa uvedené v Etickom kódexe obchodných
partnerov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a
cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na
webovom sídle objednávateľa www.vusch.sk, pričom v prípade
zistenia, že poskytovateľ Etický kódex porušuje, je objednávateľ
oprávnený rámcovú dohodu v 1-mesačnej výpovednej lehote
vypovedať. Výpovedná lehota začne plynúť prvým (1.)
kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom
bola písomná výpoveď objednávateľa doručená poskytovateľovi a
skončí sa uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného
mesiaca.

7. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY
Požadované osobitné podmienky plnenia zmluvy:

Dodávateľ uviedol informáciu, či akceptuje, resp.
neakceptuje verejným obstarávateľom
definované osobitné podmienky plnenia zmluvy
(v prípade neakceptovania príslušnej podmienky
uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)

Definitívne osobitné podmienky plnenia zmluvy:

akceptujem / neakceptujem

1.

Verejný obstarávateľ podľa § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo
realizoval najmenej 10 verejných obstarávaní okrem zákaziek s
nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných
obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako
osobitnú podmienku plnenia zmluvy podľa § 42 ods.12 zákona o
verejnom obstarávaní alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

2.

Požaduje sa, aby:

akceptujem

akceptujem

xxx

1.

Verejný obstarávateľ podľa § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo
realizoval najmenej 10 verejných obstarávaní okrem zákaziek s
nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných
obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky
ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy podľa § 42 ods.12 zákona
o verejnom obstarávaní alebo ako kritérium na vyhodnotenie
ponúk.

2.

Požaduje sa, aby:

2.1

uchádzač zamestnal minimálne 1 osobu, ktorá je v zmysle § 8
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov znevýhodneným uchádzačom o
zamestnanie, alebo

akceptujem

akceptujem

2.1

uchádzač zamestnal minimálne 1 osobu, ktorá je v zmysle § 8
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov znevýhodneným uchádzačom o
zamestnanie, alebo

2.2

uchádzač zamestnal minimálne 1 osobu z inak sociálne vylúčenej
alebo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva.

akceptujem

akceptujem

2.2

uchádzač zamestnal minimálne 1 osobu z inak sociálne vylúčenej
alebo znevýhodnenej skupiny obyvateľstva.

3.

uchádzač uzavrel s touto osobou pracovnoprávny vzťah v súvislosti s
plnením predmetu zmluvy,

akceptujem

akceptujem

3.

uchádzač uzavrel s touto osobou pracovnoprávny vzťah v
súvislosti s plnením predmetu zmluvy,

4.

osoba s ktorou bude uzavretý pracovnoprávny vzťah sa podieľala na
plnení predmetu zmluvy minimálne počas celej doby jej platnosti,

akceptujem

akceptujem

4.

osoba s ktorou bude uzavretý pracovnoprávny vzťah sa podieľala
na plnení predmetu zmluvy minimálne počas celej doby jej
platnosti,

5.

uchádzač pred podpisom zmluvy predložil verejnému obstarávateľovi
príslušné doklady, ktoré preukazujú uzavretie pracovnoprávneho
vzťahu a tiež splnenie požiadaviek podľa bodu 2.1 alebo bodu 2.2,

akceptujem

akceptujem

5.

uchádzač pred podpisom zmluvy predložil verejnému
obstarávateľovi príslušné doklady, ktoré preukazujú uzavretie
pracovnoprávneho vzťahu a tiež splnenie požiadaviek podľa bodu
2.1 alebo bodu 2.2,

6.

uchádzač informoval verejného obstarávateľa počas celej doby
trvania zmluvy (v pravidelných intervaloch) o tom, že osoba podľa
bodu 2.1 alebo bodu 2.2, ktkorá sa podieľa na plnení predmetu
zmluvy je s uchádzačom v pracovnom pomere,

akceptujem

akceptujem

6.

uchádzač informoval verejného obstarávateľa počas celej doby
trvania zmluvy (v pravidelných intervaloch) o tom, že osoba podľa
bodu 2.1 alebo bodu 2.2, ktkorá sa podieľa na plnení predmetu
zmluvy je s uchádzačom v pracovnom pomere,

7.

uchádzač informoval verejného obstarávateľa počas celej doby
trvania zmluvy o akejkoľvek zmene, ktorá sa týka osoby podľa bodu
2.1 alebo bodu 2.2, ktorá sa podieľa na plnení predmetu zmluvy a to
najmä, ak s osobou bude ukončený pracovný pomer,

akceptujem

akceptujem

7.

uchádzač informoval verejného obstarávateľa počas celej doby
trvania zmluvy o akejkoľvek zmene, ktorá sa týka osoby podľa
bodu 2.1 alebo bodu 2.2, ktorá sa podieľa na plnení predmetu
zmluvy a to najmä, ak s osobou bude ukončený pracovný pomer,

8.

v prípade ak bude s osobou podľa bodu 2.1 alebo bodu 2.2 ukončený
pracovný pomer s uchádzačom počas trvania zmluvy, je uchádzač
povinný nahradiť tohto zamestnanca novým zamestnancom v súlade
s bodom 2.1 a 2.2 a preukázať túto skutočnosť príslušnými dokladmi,

akceptujem

akceptujem

8.

v prípade ak bude s osobou podľa bodu 2.1 alebo bodu 2.2
ukončený pracovný pomer s uchádzačom počas trvania zmluvy, je
uchádzač povinný nahradiť tohto zamestnanca novým
zamestnancom v súlade s bodom 2.1 a 2.2 a preukázať túto
skutočnosť príslušnými dokladmi,

9.

v prípade porušenia vyššie uvedených povinností si verejný
obstarávateľ uplatní sankcie uvedené v zmluve,

akceptujem

akceptujem

9.

v prípade porušenia vyššie uvedených povinností si verejný
obstarávateľ uplatní sankcie uvedené v zmluve,

10.

uchádzač v rámci predkladania ponúk, predložil verejnému
obstarávateľovi "Čestné vyhlásenie" o splnení osobitných podmienok
plnenia zmluvy.

akceptujem

akceptujem

10.

uchádzač v rámci predkladania ponúk, predložil verejnému
obstarávateľovi "Čestné vyhlásenie" o splnení osobitných
podmienok plnenia zmluvy.
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