VÝZVA
na predloženie ponuky pre „Dodávka čistiacich a upratovacích služieb
v budovách NLC Zvolen – ulica T. G. Masaryka 22, ulica Sokolská 2, ulica
J. Švermu 39“ vo Zvolene.
Podprahová zákazka v zmysle § 99 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práce. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 90919000-2, 90911300-9, 90911200-8
1: Všeobecná charakteristika predmetu obstarávania:
„Dodávka čistiacich a upratovacích služieb v budovách NLC Zvolen – ulica T. G.
Masaryka 22, ulica Sokolská 2, ulica J. Švermu 39“ vo Zvolene.
Miesto realizácie prác:

Administratívna budova, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Administratívna budova, Sokolská 2, 960 52 Zvolen
Administratívna budova, J. Švermu 39, 960 52 Zvolen
Katastrálne územie:
Zvolen
Vlastník:
SR - Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 2175/22, Zvolen
Termín ukončenia služby: 28.02.2011
Kontaktná osoba: Ing. Slančík, tel. 045/5202 111 (405), e-mail: slancik@nlcsk.org
Opis predmetu obstarávania:
Služba bude realizovaná v jestvujúcich administratívnych budovách.
Upratovanie zahŕňa: upratovanie spoločných priestorov, kancelárskych priestorov,
sociálnych zariadení, zasklených plôch s rámom v kalendárnom mesiaci. Umytie okien
a presklených balkónových dverí s rámom jedenkrát do roka na základe požiadavky
verejného obstarávateľa.
Dodávateľ služby upratovania zabezpečí komplexne všetky práce súvisiace s predmetom
zmluvy, t.j. zabezpečí ich
vlastnými zamestnancami (vyžaduje sa občianska
bezúhonnosť), vlastnými čistiacimi zariadeniami, pracovnými pomôckami a čistiacimi
prostriedkami.
Konkretizácia výkonov:







Denné práce:
Umývanie podlahových krytín
Vynášanie odpadkov z košov
Umývanie a dezinfekcia sociálnych zariadení
Utretie prachu a všetkého zariadenia do výšky 1,7 m
Zametanie a umývanie spoločných priestorov









Týždenné práce:
Utieranie prachu z nábytku
Umývanie umývadiel v kancelárskych priestoroch
Vysávanie kobercov a textílií
Leštenie a umývanie zábradlí
Leštenie zasklených plôch s rámom
Čistenie skiel nábytku
Údržba nábytku (leštenie)




Jedenkrát v roku:
Umývanie okien s rámom
Umývanie presklených balkónových dverí s rámom

Špeciálne požiadavky: Priestory osobitného určenia (pokladňa, serverovňa a pod.) budú
upratované v čase prítomnosti príslušných zamestnancov (na základe dohody s nimi).
Umývanie okien a presklených balkónových dverí s rámom – v mimopracovnej dobe
v dohodnutom termíne na základe predloženého výkazu prác verejného obstarávateľa.
Termín realizácie služby:
- v pracovných dňoch od 13.00 – 19.00 hod.,
- platnosť zmluvy – doba určitá – 18 mesiacov - od 01.09. 2009 do 28.02.2011
Presný rozsah služby je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
2. Právne, ekonomické a technické požiadavky súťaže, preukázať dokladmi:
 Osobné postavenie uchádzačov:
Splnenie podmienky uvedenej v § 99 ods. 1 pís. b) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, resp. potvrdením o zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z..
 Ekonomické a finančné postavenie:
Uchádzač v zmysle § 27 ods. 1 pís. d) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov predloží:
Prehľad o celkovom obrate alebo o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky ( 2006, 2007, 2008 ).
 Technická alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač v zmysle § 28 ods. 1 písm. i) a ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov uvedie:
Údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce tri roky ( 2006, 2007, 2008 ).
3. Obchodné podmienky
Typ zmluvy – zmluva o dielo, medzi Národným lesníckym centrom ako objednávateľom
a uchádzačom ako dodávateľom. Nasledovné podmienky žiadame zapracovať do zmluvy.
Lehota ukončenia služby do 28.02.2011.
Kontrola realizácie služby a spôsob ich preberania – Kontrolu a preberanie služby
zabezpečia určení pracovníci zmluvných strán formou preberacieho protokolu. Platobné
podmienky – fakturácia po realizácii diela a vykonanie prác. Splatnosť faktúr do 14 dní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo konečnej úpravy zmluvy s úspešným
uchádzačom súťaže.
4. Zábezpeka
Zábezpeka sa nevyžaduje
5. Kritérium na hodnotenie ponúk a popis jeho uplatnenia
Cena dodávky služby upratovania a čistenia.

Návrh plnenia kritéria – vyplnenú prílohu č.1 súťažných podkladov požadujeme podpísať
štatutárnym zástupcom uchádzača !
Poradie sa určí podľa ceny služby s DPH. Prvá v poradí bude ponuka s najnižšou cenou.
Každá ďalšia ponuka s vyššou cenou sa zaradí ako 2,3,4, … n ponuka.
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou vyhodnocovanou s DPH v €.
Vyhodnocovať sa budú ponuky tých uchádzačov, ktorým boli verejným obstarávateľom
poskytnuté súťažné podklady na základe písomnej žiadosti uchádzača, alebo boli
uchádzačovi doručené verejným obstarávateľom spolu s výzvou a ktorí splnili podmienky
súťaže. V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v tejto výzve bude ponuka uchádzača
z hodnotenia ponúk vylúčená, o čom bude uchádzač písomne informovaný.

Ostatné informácie a pokyny na vypracovanie ponúk:
Každý, kto sa chce zúčastniť súťaže, musí v zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
písomne požiadať o výzvu a súťažné podklady. To sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorým
výzvu a súťažné podklady zaslal verejný obstarávateľ.
Termín predkladania ponúk:
27.07.2009 do 11,00 hod.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa:
28.07.2009 o 9,00 hod.
v zasadačke NLC, Sokolská 2
Lehota viazanosti ponúk:
30.09.2009
Ponuky predložiť v uzavretom obale s označením: „Súťaž neotvárať“ a heslom
súťaže „Upratovanie“.
Adresa verejného obstarávateľa na ktorú je potrebné zaslať písomnú žiadosť o
zaslanie výzvy a súťažných podkladov je:
Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen
Žiadosť je potrebné doručiť do 17.07.2009 do 15,00 hod.
Vo Zvolene: 06.07.2009

Ing. Martin Moravčík, CSc.
generálny riaditeľ

