Výzva na predloženie ponuky na dodanie služieb - „Upratovacie služby pre Expozitúru
NKÚ SR Žilina“
(zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
právnych predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktné osoby:
Ing. Pavel Bordáč, pavel.bordac@nku.gov.sk, tel.: 0918 765 116

Ing. Jana Čurajová, jana.curajova@nku.gov.sk, tel.: 0918 765 120
2. Predmet zadávania zákazky
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Pravidelný výkon upratovacích sluţieb
kancelárskych, sociálnych a spoločných priestorov Najvyššieho kontrolného úradu
Expozitúra Ţilina, na ul. Predmestská 1613, Ţilina. Rozloha miestností spolu
350,46m2 z toho: kancelárske 264,63m2, sociálne 18,50 m2, spoločné priestory
(chodba, schodište) 67,33m2.
Poskytované sluţby budú vrátane čistiacich
prostriedkov, bez toaletných potrieb a umývania okien.
3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 2.400,- EUR s DPH/rok.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponuky: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Doručiť ponuky je moţné poštou alebo osobne v zalepenej obálke s názvom „Súťaţ –
upratovanie Ţilina“, s označením „Neotvárať“ a s uvedením identifikácie uchádzača
v ľavom hornom rohu obálky (meno/obchodný názov, bydlisko/sídlo)).
Lehota na predkladanie ponuky: 2.12.2011 do 9,oo hod. doručiť na adresu verejného
obstarávateľ alebo predloţiť osobne do podateľne (v čase 8,30 – 13,30 hod. v sídle
verejného obstarávateľa).
5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy
Miesto vysvetlenia oznámenia a miesto na podanie žiadosti o vysvetlenie:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, príp. email: pavel.bordac@nku.gov.sk, jana.curajova@nku.gov.sk. Lehota na podanie žiadosti:
do 29.11.2011, do 9,oo hod.

6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 16.1.2012
7. Podmienky účasti
Uvedenie min. 5 referenčných zákaziek obdobného charakteru s kontaktom na ich
overenie.
8. Obsah ponuky
a. Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt), fotokópia ŢL alebo výpisu z OR.
b. Písomný a uchádzačom podpísaný referenčný list podľa bodu 7.
c. Cenová kalkulácia - cena (u registrovaných plátcov aj s DPH) za 1m2 upratovanej
plochy za mesiac a celková cena s DPH za sluţby za mesiac.
9. Obchodné podmienky
Výsledkom obstarania bude uzatvorená zmluva o poskytovaní upratovacích sluţieb
s dobou platnosti 3 roky, s obsahom rozsahu sluţieb, dodacích podmienok, ceny,
zodpovednosti a pod. za dodané sluţby v kvalite zodpovedajúcej štandardu pre
kancelárske priestory. Fakturované budú skutočne vykonané sluţby podľa ich výmery
prevzaté a podpísané verejným obstarávateľom. Špecifikácia upratovacích sluţieb je
prílohou tejto výzvy.
10. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je moţné poţadovať
náhradu, náklady znáša uchádzač.
11. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predloţené ponuky pri splnení podmienok
uchádzačom uvedených v bode 7. a 8., podľa nasledovného kritéria a následných
pravidiel jeho uplatnenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je celková ponúknutá
za 1m2 upratovanej plochy v EUR, t.j. vrátane DPH.
Bratislava, 22.11.2011

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

Príloha č. 1
Špecifikácia upratovacích služieb - Expozitúra NKÚ SR Žilina.
Denná činnosť:
- Vyprázdniť odpadové koše a nádobu od skartovacieho stroja,
- Vyčistiť dámske a pánske sociálne zariadenia (vyčistiť umývadlá, armatúry, konzoly,
zrkadlá, drţiaky na mydlo, drţiaky na utierky, WC misy, dosky, splachovacie nádrţky,
drţiaky toaletného papiera),
- Umytie podlahy chodby a WC, kuchynky,
Činnosť vykonávaná 2x týţdenne (spravidla pondelok a štvrtok):
- Vytrieť podlahu, v prípade potreby vyčistiť na mokro podlahu vrátane soklov
v kanceláriách a na schodisku,
- Utrieť prach z pracovných stolov, vedľajších stolíkov, odkladacích plôch, parapetných
dosiek, skríň, stolových svietidiel a ostatného nábytku na voľne dostupných plochách,
- Odstrániť nečistoty z dvier kancelárií a obkladačiek na stenách v sociálnych
zariadeniach,
- Utrieť kuchynský nábytok vlhkou handrou na voľne dostupných plochách v dennej
miestnosti pre zamestnancov (kuchynka),
- Odstrániť nečistoty a vyleštiť sklené steny – vstupné a deliace steny medzi
kanceláriami,
Mesačná činnosť:
- Utrieť pracovné stoly, odkladacie stoly vlhkou handrou a napustiť vhodnou politúrou,
- Utrieť mokrou handrou alebo hubkou a napustiť vhodnou politúrou bočné steny
stolov, skríň a ostatného dreveného nábytku,
- Utrieť prach suchou, príp. vlhkou handrou z rôznych rámov, tabúľ, zárubní, hasiacich
prístrojov a pod,
- Dôkladne poumývať, resp. vydrhnúť podlahy a prahy dvier,
- Vymiesť a odstrániť pavučiny,
- Odstrániť prach a utrieť vlhkou handrou prach zo stoličiek, kresiel, povysávať textilné
poťahy nábytku,
- Vyčistiť dvere, vrátane výplní, zárubne, kľučky a kovania,
- Očistiť vypínače, svietidlá, elektrické zásuvky, ventilátory, resp. ostatné elektrické
spotrebiče (najmä chladničky, varič, a pod.),
- Umyť a preleštiť sklenené tabule (výplne) a zrkadlá.
Umývanie okien alebo upratovacie a čistiace práce po remeselníkoch budú realizované na
základe samostatnej cenovej ponuky podľa potreby objednávateľa s výhradou ich zadania
inému subjektu.
Upratovanie sa realizuje v pracovné dni v čase medzi 08,30 – 14,00 hod., okrem dní kedy
to nebude vyţadovať objednávateľ, čo oznámi min. 3 dni vopred dodávateľovi. O tieto dni sa
pomerne mesačná fakturovaná suma zníţi.

