
   
   
   
 
 
Vaša značka Naša značka Vybavuje/tel. č. BRATISLAVA 
  Ing. Báchor, 02/20906530 13..6.2017  
 
Vec 
Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Rada pre vysielanie a retransmisiu, v súlade s § 117 zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:  
 

1. Názov predmetu dodania:  Upratovanie administratívnych priestorov vrátane dodávania 
čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov 

 
2. Opis predmetu zákazky: 

 
Upratovanie administratívnych priestorov s rozlohou 700 m2 vrátanie dodávania čistiacich, 
hygienických a dezinfekčných prostriedkov nasledovne:  
 
Kancelárie:  
 
Denne:    
- vyprázdňovanie odpadkových košov a transport ich obsahu do odpadkových nádob 
- v prípade potreby výmena vreciek v odpadkových košoch 
- utieranie prachu na voľných miestach pracovných stolov a vodorovných plochách vrátanie 

parapetných dosiek 
- odstraňovanie nečistôt z dvier v miestach dotyku 

 
Týždenne:  
- vysávanie podlahových krytín  
 
Mesačne:  
- umývanie dvier vrátane zárubní 
- umývanie vypínačov 

 
Podľa potreby:  
- ometanie pavučín  
- dopĺňanie hygienického materiálu  
 
 
Sociálne zariadenia:  
 
Denne:  
- vyprázdňovanie odpadkových košov a transport ich obsahu do odpadkových nádob  
- v prípade potreby výmena vreciek v odpadkových košoch 
- čistenie sanitárnych zariadení (misy, pisoáre, umývadlá) vrátane dezinfekcie 
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- čistenie armatúr 
- leštenie zrkadiel 
- umývanie podláh  
- odstránenie nečistôt z dvier v miestach dotyku 

 
Týždenne: 
- komplexné umytie keramických stien a odstraňovanie vodného kameňa 
- umývanie zásobníkov hygienického materiálu 

 
Mesačne:  
- umývanie dvier vrátane zárubní 
- umývanie vypínačov 

 
Podľa potreby:  
- ometanie pavučín  
- dopĺňanie hygienického materiálu  
 
 
Kuchynky:  
 
Denne:   
- čistenie kuchynského drezu a pracovnej plochy kuchynskej linky  
- čistenie armatúr 
- vyprázdňovanie odpadkových košov a transport ich obsahu do odpadkových nádob 
- v prípade potreby výmena vreciek v odpadkových košoch 
 
Týždenne:  
- umývanie podláh 

 
Mesačne 
- umývanie kuchynskej linky zvonku i zvnútra 

 
Štvrťročne:  
- odmrazenie a vyčistenie chladničky zvnútra  

 
 

1. Kód CPV:   90910000-9 - Upratovacie služby 
 
2. Spôsob predkladania ponúk: e-mailom na adresu: office@rvr.sk  

Ponuka musí byť zaslaná ako naskenovaný dokument obsahujúci dátum a podpis zodpovednej 
osoby.  

 
3. Lehota predkladania ponúk: 23.6.2017 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 4.500,00 EUR bez DPH za obdobie júl – december 

2017. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.  
 

5. Miesto dodania:   Rada pre vysielanie a retransmisiu  
     Palisády 36 

811 06  Bratislava 
 
6. Obsah ponuky: Ocenené položky predmetu zákazky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom 

jazyku. Ceny v ponuke uchádzač uvedie v mene euro. Ak súčasťou ponuky nebude cenová 
ponuka, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
V prípade doriešenia alternatívnych návrhov, je možné následné rokovanie, alebo prezentácia.    
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 Vyplní uchádzač 

Požiadavka 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 
za  1 m2 

za 1 mesiac 

Celková cena 
v EUR 

bez DPH 
za 700 m2 

za 1 mesiac 

Celková cena 
v EUR s DPH 

za 700 m2 
za 1 mesiac 

Celková cena 
v EUR s DPH 
za 700 m2 za 

obdobie 
07-12/2017 

(6 mesiacov) 
Upratovanie 
administratívnych 
priestorov vrátane 
čistiacich, 
hygienických 
a dezinfekčných 
prostriedkov 

    

  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke aj upozorní. 

 
7. Obhliadka miesta: na požiadanie  
 
8. Termín zadania zákazky:  júl 2017 
 
9. Lehota dodania tovarov: júl – december 2017. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na 

jednomesačnú skúšobnú dobu s realizáciou premetu zákazky s právom na ukončenie zmluvy 
v prípade jeho nespokojnosti.   

 
10. Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena 

za dodanie predmetu zákazky. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača s najnižšou 
celovou cenou v EUR s DPH. Do jednotkovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace 
s dodaním premetu zákazky do miesta dodania uvedeného v bode 7 tejto výzvy. Jednotková 
cena predmetu zákazky bude počas celého zmluvného času pevná a nemenná.  
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 
nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 
11. Zamestnanec poverený zadávaním zákazky: Ing. Peter Báchor 
 
12. Termín zverejnenia výzvy: 16. 6. 2017 

 
 
 
 
 
 
                                      JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
                                     riaditeľ Kancelárie 
                              Rady pre vysielanie a retransmisiu 


