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Zadanie zákazky 

na dodanie tovaru a poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu 
 

Názov zákazky: Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb  

Postup pri zadávaní zákazky: podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 20 000€ bez DPH      

Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

Názov:  Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava 

IČO: 00166251        

Kontaktná osoba: Bc. Martin Kardoš, tel.:02/2081 6176, 0911 445 594 (v prac. dňoch od 7:00 do 14:00), 

email: martin.kardos@skgeodesy.sk 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Typ a výmera priestorov:  

24x kancelárie (cca 460m2), 1x recepcia, 1x zasadacia miestnosť, 1x školiaca miestnosť, 1x chodba, 2x 

schodište (t.j. 2x22 schodov), 2x kuchynka, 2x toalety. Celková výmera cca.780m2 na 3. poschodí 

administratívnej budovy. 

Opis prác: 

A: Bežné práce: 

Denné práce v (pondelok až piatok):  

vyprázdňovanie odpadkových košov, transport smetia z košov na určené miesto vo dvore budovy, 

dodávanie vreciek do odpadkových košov (50 ks mesačne), vysávanie kobercov pri náhlom znečistení, 

umývanie tvrdej podlahy pri náhlom znečistení, utieranie dresu v kuchynkách. 

Práce 2x do týždňa:  

umývanie tvrdej podlahy parfumovaným prípravkom, umývanie schodov, utieranie 2ks kuchynskej linky, 

utieranie umývadiel v kanceláriách. 

Práce 1 x do týždňa:  

vysávanie kobercov, umývanie výťahu a zábradlí, umývanie skiel vchodových dverí a znečistených častí 
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dverí kancelárií, utieranie prachu z nábytkov do výšky 170 cm vrátane sklenených stolíkov, utieranie 

vnútorných parapet. 

Práce 1x za mesiac: 

čistenie skiel nábytku, oprašovanie (hasiace prístroje, stojany na kvety, obrazy, vypínače, zásuvky, 

zárubne, stojaté lampy, registračky a pod.), utieranie prachu z nábytku nad 170 cm. 

B: Mimoriadne práce -na objednávku: 
(uvedené množstvá sú informatívne) 
 
- čistenie horizontálnych žalúzií – 52ks 
- čistenie vertikálnych žalúzií – 34ks 
- tepovanie kobercov – 350m2 

- tepovanie kresiel – 80ks 
- tepovanie stoličiek – 100ks 
- umývanie okien (umytie okien spočíva v umytí a vyleštení sklenených výplní z vonkajšej a vnútornej 
strany, vonkajších a vnútorných rámov vrátane všetkých častí rámu, kľučiek a žliabkov, ktoré rámy 
obsahujú, umytie parapetných dosiek z vonkajšej a vnútornej strany okna, očistenie rámov okna od 
nánosov prachu a pavučín) – 70ks cca 1,5m2(jedna strana) 
- čistenie radiátorov – 38ks. 
 
Obdobie trvania zmluvy: 

1.1.2014 – 31.12.22015 

Kritérium pre vyhodnotenie: 

Cena kompletnej dodávky prác za obdobie jedného kalendárneho roka.  

Cena sa vypočíta podľa vzorca:  

CENA=12x (cena za A: Bežné práce) + 1x (cena za B: Mimoriadne práce), 

 t.j. ako celková cena prác uvedeného rozsahu. 

Vyhodnocovacia tabuľka: 

Názov služby Počet Jednotková cena Cena celkom za položku 

Bežné práce 12 mes.   

čistenie horizontálnych žalúzií 52 ks   

čistenie vertikálnych žalúzií 34 ks   

tepovanie kobercov 350 m2   

tepovanie kresiel 80 ks   

tepovanie stoličiek 100 ks   

umývanie okien 70 ks   

Čistenie radiátorov 38ks   

CELKOVÁ CENA (kritérium pre vyhodnotenie):  

 

Poznámka k cene: 
Cena zahŕňa: spotrebný materiál, čistiace prostriedky, osobné ochranné pracovné pomôcky pre 
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zamestnanca vrátane jeho zaškolenia na túto činnosť, poskytnutie vhodných spotrebičov (vysávač) 
a pomôcok (vedro, vozík). Cena je vrátane DPH. 
 
Všeobecné ustanovenia: 
V prípade nedostatočnej kvality vykonávaných prác je Verejný obstarávateľ oprávnený vypovedať zmluvu 
s dodávateľom. Následne ponúkne uzavretie zmluvy uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí.  
Výmera priestorov, ktoré sa budú upratovať sa môže meniť podľa aktuálnych potrieb Verejného 
obstarávateľa.  
 
Obhliadka priestorov: 
Uchádzač má možnosť obhliadky priestorov po dohode s kontaktnou osobou v pracovných dňoch medzi 
7:00-14:00 hod. 
 

Termín zverejnenia na www.vugk.sk: 25.11.2013 

Termín zasielania ponúk: do 06.12.2013 

Termín vyhodnotenia: 09.12.2013 

Termín začatia prác: 02.01.2014 

Termín ukončenia prác: 31.12.2015     

 

 

 

V Bratislave, dňa 22.11.2013  

 

 

vypracoval:  Bc. Martin Kardoš, správca majetku 

 

 

schválil:  Ing. Alexandra Trnovská, ved.odd.ekonomiky a správy majetku 

 

  Ing. Andrej Vašek, riaditeľ        


