Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Podprahová zákazka

„Zabezpečenie upratovacích služieb.“
spracované podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní alebo ZoVO“).

1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ:
Národné lesnícke centrum
Adresa:
ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
IČO:
42001315
DIČ:
2022091027
IČ DPH:
SK 2022091027
Štatutárny zástupca:
Bc. Ing. Igor Morong, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000241498/8180
Internetová adresa organizácie (URL):
www.nlcsk.org
Kontaktná osoba:
Mgr. Sidónia Dolniaková
Telefón:
045/5314191
Fax:
045/5314192
E-mail:
dolniakova@nlcsk.org

2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie upratovacích služieb.
2.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka (CPV):
CPV: 90919000-2 Služby na upratovanie kancelárií, škôl a čistenie kancelárskeho vybavenia
90911300-9 Umývanie okien
90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov
2.3 Kategória služby: 14 Upratovanie budov a správa budov – prioritné služby
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OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Jedná sa o poskytnutie služieb upratovania kancelárií, spoločných priestorov, sociálnych zariadení,
umývania okien a ďalších upratovacích prác v budovách verejného obstarávateľa, na uliciach
T.G.Masaryka 22, Sokolská 2, J. Švermu 39 vo Zvolene.

4 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
4.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Miestom výkonu služby sú nasledovné adresy prevádzok verejného
obstarávateľa: Národné lesnícke centrum, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen; ul Sokolská 2, 960 52
Zvolen; ul. J. Švermu 39, 960 52 Zvolen.
4.2 Lehota poskytovania služby 18 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
5 ZÁBEZPEKA
Zábezpeka sa nevyžaduje.
6 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
6.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Národné lesnícke centrum, ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Kontaktná osoba: Mgr. Sidónia Dolniaková, tel.: 045/5314191, mob. tel.: 0911 787 030,
fax: 045/5314192, e-mail: dolniakova@nlcsk.org.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 8. apríla 2011 o 10:00 hod.
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Súťažné podklady pre súťaž –„Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok.“
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6.2

Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

7 OTVÁRANIE OBÁLOK/OBALOV S PONUKAMI
7.1 Otváranie obálok/obalov s ponukami sa uskutoční na adrese:
7.2

Národné lesnícke centrum, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen,
Otváranie obálok/obalov s ponukami sa uskutoční dňa 8. apríla 2011 o 13:00 hod.

8 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
8.1 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne osvedčených kópií.
Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
8.2 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné
alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, a preukáže ich predložením
originálnych dokladov alebo ich overených kópií.
Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
8.3 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti
Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce informácie a dokumenty podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní,
ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie tovaru, prípadne súvisiacej služby,
a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií.
Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
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KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

Cena za poskytované služby celkom za 18 mesiacov
z toho:
Cena za upratovacie služby mesačné
(náklady na 1 mesiac v rozsahu podľa prílohy č. 2) x 18 (mesiacov)
Cena za upratovacie služby ročné

váha kritéria - 100 %
váha kritéria – 70 %
váha kritéria – 30 %

(náklady na jedno vykonanie služieb v rozsahu podľa prílohy č. 2 zarátať len 2x službu)
Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
10 PODMIENKY ZÍSKANIA SÚŽŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1 Každý kto má záujem predložiť ponuku je povinný vyžiadať si súťažné podklady na základe písomnej
žiadosti na adrese:
Národné lesnícke centrum, ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Kontaktná osoba: Mgr. Sidónia Dolniaková, tel.: 045/5314191, mob. tel.: 0911 787 030,
fax: 045/5314192, e-mail: dolniakova@nlcsk.org.
alebo osobne na vyššie uvedenej adrese. Pri osobnom prevzatí je potrebné sa dohodnúť vopred
telefonicky, alebo mailom s kontaktnou osobou uvedenou vyššie.
10.2 Termín na vyžiadanie súťažných podkladov: 25. marec 2011 do 10:00 hod.
11 ĎALŠIE INFORMÁCIE
11.1 Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
11.2 Dátum zverejnenia: 16. marec 2011

Vo Zvolene, dňa, 15.03.2011
Bc. Ing. Igor Morong
generálny riaditeľ
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