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V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

poskytnutie služby s názvom  

 „Poskytovanie upratovacích služieb“ 
 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie Mierová 4, Humenné 
Sídlo verejného obstarávateľa: Mierová č. 4, 066 01 Humenné 
Zastúpený: PhDr. Agáta Sakalová, riaditeľka 
IČO: 37945084 
DIČ: 2021928117 
telefón: 057/7750627 
e-mail: cpppp.he@mail.t-com.sk 
web: www.cpppap-humenne.sk 
 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229 
 

Výzva vrátane príloh je zverejnená na jeho webovom sídle: www.cpppap-humenne.sk 
  

2.  Názov zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky:  Poskytovanie upratovacích služieb 

Typ  zmluvy: Zmluva  podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 

Miesto dodania predmetu zákazky: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie Mierová 4, Humenné, Mierová č. 4, 066 01 Humenné 
 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 
CPV: 90910000-9 Upratovacie služby  
 
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v budove Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné vrátane dodávky čistiacich potrieb. 
Upratovacie práce budú vykonávané denne v pracovných dňoch  od 18:00 hod, v mesiacoch júl – 
august od  15:00 hod. v periodicite denne, týždenne, mesačne a ročne vykonávané práce počas 
v období od 01.09.2018 do 31.08.2020.  
 
a)  Rozsah  a počet priestorov 

Kancelárske priestory - počty 
 Č. kancelárie :                                                                                              Rozloha v m2 : Podlahová krytina : 

204 24,65     koberec       
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205 25,30     koberec 

206 21,75     koberec 

212 17,90     koberec 

213 17,90     koberec 

207 23,78     koberec 

208 20,59      koberec 

209 23,78     koberec 

210 29,00     koberec 

211 22,62     koberec 

215 / WC – 2 toalety / 12,32     dlažba 

Chodba vpravo od schodiska 54,56 koberec  17,35 m, dlažba 6,93 m 

Chodba pri schodisku 5,86  

Chodba vľavo od schodiska  18,86 koberec  18,86 

Spolu: 318,87  

 
Bytové, kancelárske a spoločné priestory  
 Typ ( poschodie )                                                                                            Rozloha v m2 :            Počet  v ks : 

Okno  ( 1. Pos. – 204 ) 4,23 2 

Okno  ( 1. Pos. – 205 ) 4,23 2 

Balkónové dvere s oknom ( 1. Pos. – 205 ) 5,40 1 

Balkónové dvere s oknom ( 1. Pos. – 206 ) 5,40 1 

Okno  ( 1. Pos. – 212 ) 4,23  1 

Okno  ( 1. Pos. – 213 ) 4,23 1 

Okno  ( 1. Pos. – 207 ) 4,23 2 

Okno  ( 1. Pos. – 208 ) 4,23 1 

Okno  ( 1. Pos. – 209 ) 4,23 2 

Okno  ( 1. Pos. – 210 ) 4,23 2 

Okno  ( 1. Pos. – 211 ) 4,23 2 

Balkónové dvere s oknom ( 1. Pos. - chodba ) 5,40 1 

Dvere  presklené – hlavný vstup do CPPPaP ( 1. P. ) 6,48 1 

Dvere kožené  ( 1. Pos. – vedľaj. Vstup do CPPPaP 
) 

1,60 1 

Dvere kožené ( kancelárie )  1,60 6 

Dvere drevené (  kancelárie ) 1,70 8  
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Dvere biele ( WC ) 1,26 4 

Poznámka: Okná sú drevené, dvojité a sú v zlom technickom stave. 
 
Harmonogram a požadované služby: 

Č. kancelárie : Plocha m2 Periodicita 
upratovania 

Poznámka 

204 24,65  
 denne  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 x týždenne 
 
 
 
 
 
2 x týždenne 
 
 
2 x mesačne 
 
 
2 x ročne 
 
 
 
 

 
-vynášanie smetí 
z odpadkových košov 
-utretie prachu na 
stoloch, prístupnom 
nábytku a parapetných 
doskách  
-umytie WC, umývadlo, 
vodovodná batéria, WC  
/2 toalety/misa a doska  
-umytie podláh 
-čistenie kľučiek 
 
-vysávanie sed.súprav 
čal.kresiel a stoličiek 
-čistenie skiel nábytku, 
 zrkadiel, kresiel vrátane 
 chodby 
 
- vysávanie kobercov 
  vysávačom 
 
- čistenie dverí 
-zametanie balkóna 
 
-umytie okien 
( sklá a rámy ) 
-zvesenie a zavesenie   
záclon a ich vypranie 
-čistenie radiátorov 
-čistenie svietidiel 

205 25,30 

206 21,75 

212 17,90 

213 17,90 

207 23,78 

208 20,59 

209 23,78 

210 29,00 

211 22,62 

215 / WC – 2 toalety / 12,32 

Chodba vpravo od 
schodiska 

54,56 

Chodba pri schodisku 5,86 

Chodba vľavo od 
schodiska 

18,86   

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa 

4.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

5.  Lehota trvania zmluvy: od 01.09.2018 do 31.08.2020 

6.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 08.08.2018 do 10.00 hod. 
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b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo e 
mailom na: cpppp.he@mail.t-com.sk 

 
Ak uchádzač predkladá cenovú ponuku poštou alebo osobne, vloží ponuku do samostatného 
obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
 

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom:  

 „UPRATOVANIE -  NEOTVÁRA Ť 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené 

údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí 

ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

7.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba  

bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe mesačne vystavenej faktúry. Lehota 

splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi. 

8.  Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa 

9.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky počas 24 mesiacov  

10. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
F. Do ceny predmetu zákazky je potrebné započítať províziu uchádzača za dodanie stravných 
poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na zabezpečenie predmetu 
zákazky. 
H. Cena bude vypracovaná vo forme: 
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počet 
mesiacov 

cena za 
upratovacie 
služby za 

mesiac bez 
DPH v € 

cena za 
upratovacie 
služby za 

24 
mesiacov 

bez DPH v 
€ 

DPH v € 

cena za 
upratovacie 
služby za 24 
mesiacov s 
DPH v € 

1. Upratovacie služby 24         
 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Lehota na uzavretie 
zmluvy: do 28.08.2018. 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Túto skutočnosť oznámi verejný 
obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve. 

C. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť 
aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača 
poskytovať požadovanú službu. 

D. Od úspešného uchádzača ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj 
jednotkové ceny za požadované služby. 

E. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho 
okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na 
prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. 
Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky 
záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže 
dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese: 
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, 
Humenné 

Mierová č. 4, 066 01 Humenné 
Renáta Siváková 

telefón: 057/7750627 
e-mail: cpppp.he@mail.t-com.sk 

 
Podmienky súťaže: Neuvádza sa. 
 

Humenné, dňa 31.07.2018 

   

 

.................................................................. 

                 Ing. Ján Halgaš 

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

Príloha   č. 1 Návrh zmluvy 

 


