V rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás žiadame o zaslanie cenovej
ponuky na predmet zákazky pod názvom „Zabezpečenie dezinfekcie priestorov zriadených
„Očkovacích centier“ v Trnavskom kraji“ .
Predmetom zákazky je dezinfekcia priestorov po očkovaní proti COVID-19, v zriadených očkovacích
centrách v Trnavskom kraji, s použitím certifikovanej dezinfekcie.

Dezinfekčný prípravok musí spĺňať požiadavky platnej legislatívy na pridelenie registračného čísla a
zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v SR. Zloženie
výrobku musí obsahovať účinnú látku na báze QAZ (alkyldimetylbenzyl amónium chlorid a
didecyldimetyl amónium chlorid). Dezinfekcia bude nanášaná aerosolovým rozprašovačom (fogger)
v priestoroch:

• Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava,
o Plocha, ktorú je potrebné dezinfikovať: 1 361 m²
• Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica – Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy,
Jatočná 2046, 909 01 Skalica,
o Plocha, ktorú je potrebné dezinfikovať: 623 m²
• Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie. sv.
Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda do 31.8.2021 a od 1.9.2021 jej právneho nástupcu Spojenej
školy, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda,
o
Plocha, ktorú je potrebné dezinfikovať: 1551,96 m²
Termín plnenia zákazky: odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody do 31.12.2021,
predpokladaný počet dní 80, predovšetkým počas víkendov
Verejný obstarávateľ bude požadovať vykonávať dezinfekciu vo vopred dohodnutých dňoch vždy od
19 hod.. Verejný obstarávateľ bude predmetné služby objednávať písomnou formou (listom alebo emailom) aspoň 2 kalendárne dni pred termínom, kedy bude potrebné dezinfekciu vykonať.
Verejný obstarávateľ žiada o zaslanie cenovej ponuky na každé miesto zvlášť, podľa nasledovného:
1. „Očkovacie centrum“ miesto: SZŠ, Daxnerova 6, 917 02 Trnava
Návrh na plnenie kritéria:
Cena za 1 deň dezinfekcie stanovenej plochy v Eur bez DPH:
Cena za celý predmet zákazky (poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2021, t. j. cena za predpokladaný počet 80 dní) v Eur bez
DPH:
2. „Očkovacie centrum“ miesto: SOŠ rozvoja a vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3,
Dunajská Streda
Návrh na plnenie kritéria:
Cena za 1 deň dezinfekcie stanovenej plochy v Eur bez DPH:
Cena za celý predmet zákazky (poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2021, t. j. cena za predpokladaný počet 80 dní) v Eur bez
DPH:
3. „Očkovacie centrum“ miesto: SZŠ, Lichardova 1, Skalica
Návrh na plnenie kritéria:
Cena za 1 deň dezinfekcie stanovenej plochy v Eur bez DPH:
Cena za celý predmet zákazky (poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2021, t. j. cena za predpokladaný počet 80 dní) v Eur bez
DPH:

Verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, požaduje:
- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods.
1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený poskytovať služby,
zodpovedajúce predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti
úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na
verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného
relevantného registra.
- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods.
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Cenové ponuky žiadame zaslať na e-mail: vo@trnava-vuc.sk v termíne do: 09.04.2021 do 10:00 hod..
Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená z predložených cenových ponúk ako priemerná cena
za celý predmet zákazky (poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy do 31.12.2021, t. j. cena za predpokladaný počet 80 dní).
Verejný obstarávateľ následne podľa stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky určí postup
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Za zaslanie cenovej ponuky vopred ďakujeme

