
  

 

Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                       +421 267295277 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Upratovacie služby. 

3. Opis predmetu zákazky: Kompletné upratovanie študentských buniek spolu 40 ks. 

Verejný obstarávateľ má dva typy buniek. Typy buniek sú prílohou zadania. 

Bunka o rozlohe 48 m2 obsahuje: 

 -  predsieň/zádverie/ -  vstavaná skriňa 

 - 2 samostatné izby - po  2 postele, 2 stoly, 2 poličky, vstavané skrine 

 - samostatné WC - dlažba , obklad 

 - kúpeľňu - sprchovací kút - vanička, batéria, PVC zástena, obklad 

                  - 2 umývadla , 2 batérie, doska pod umývadlami 

                  - 1 zrkadlo 

                  - 1 sklenená polička 

- kuchynku - linka s drezom, obklad okolo linky 

                  -  chladnička 

        -  varič 

                   - stolík 

        - 2 stoličky 

- 3 plastové okná s parapetnou doskou – jedno okno má rozmer  160 x 130 /2,34 m2/, 

parapetná doska má rozmer 132 x 37 cm /0,49 m2/. 

Požadujeme: 

-  umytie okien, parapetnej dosky,  dverí a zárubní  zvonku i zvnútra  

-  utieranie prachu na policiach, vypínačoch a zásuvkách,  vstavaných skriniach 

-  utretie vstavaných  skríň, vstupných zostáv na odevy, vnútro váľand, stolíkov  

- tepovanie  stoličiek, matracov 

-  vysávanie menej dostupných miest  

-  dôkladné umytie a ošetrenie podlahy z PVC / v celej miestnosti, aj pod posteľami, 

stolíkmi a skriňami/ 

- dôkladné umytie, odstránenie vodného kameňa a iných nečistôt z keramických 

obkladov a dlažby 

- vyčistiť , vydezinfikovať , odstrániť hrdzu a  vodný kameň z WC misy, sprchy,       

umývadiel , vodovodných batérií 

- dôkladne vyčistiť kuchynskú linku, chladničku, /aj pod a za chladničkou/, varič,    

stolík, obklad od mastnoty a iných nečistôt 

Dezinfekciu vnútorných priestorov pomocou generátora ozónu /pohlcuje pachy od 

cigariet, zvierat, ničí baktérie a vírusy/ 

          - upratovanie požadujeme vrátane špeciálnych i bežných čistiacich prostriedkov,      

ochranných a pracovných pomôcok, vrátane dopravných nákladov. 

          Predpokladaná hodnota zákazky: 3 400,00  eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 09.08.2019 do 14.00 h. 
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Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č.: 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

6. Miesto poskytnutia služieb:   

ŠD Horský Park, Prokopéa Veľkého 41, 811 04 Bratislava. 

Je nutná obhliadka priestorov. 

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytnutia predmetu zákazky, 

aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie 

ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na 

ťarchu záujemcu.  

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. 

čísle 0902/898 787  u kontaktnej osoby:  Ing. Jana Sodomová. 

Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho 

vyhotovenia, verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa.  

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: aj fotokópia, 

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky. 

uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   podľa   

§152  ZVO  môže   preukázať 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, 

alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,  

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  splnenie   

podmienok   účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. 

e) ZVO. 

-  v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne  dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,   postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz 

na webovú stránku) na požadovanú informáciu  

- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.   

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení: 

Cena bez DPH  

Cena s DPH  

Celková cena bez DPH  

Celková cena s DPH. 

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

 

Cena poskytnutia služby musí byť  vypočítaná vrátane všetkých nákladov spojených 

s poskytnutím služby ako sú špeciálne i bežné čistiace prostriedky poskytnuté 

uchádzačom, ochranné a pracovné  pomôcky, vrátane dopravných nákladov. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 
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Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu 

predmetu zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre 

daň v inom členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude 

pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby poskytnutia služby. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

 

10.Lehota poskytnutia služieb:  Poskytovateľ vykoná požadovanú službu v termíne od 

28.08.2019 – 01.09.2019.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 

 

 

 

Prílohy sú vložené na stranách č.4 a č.5 
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