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Č.j. 07211/2019/OESM-001              Bratislava 26.02.2019 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  

– zákazka s nízkou hodnotou  
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Dopravný úrad  

Sídlo:     Letisko M. R. Štefánika 

    823 05 Bratislava  

Zastúpené :   Ing. Ján Breja, predseda 

IČO:     42355826 

IČO DPH:    nie je platcom DPH 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a)  zákona o verejnom obstarávaní 

IBAN:   SK75 8180 0000 0070 0049 9595  

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Kontaktná osoba:  p. Terézia Prvá 

Tel:     +421 48 777 549 

E-mail:   terezia.prva@nsat.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania:  

„Upratovacie služby v objektoch Dopravného úradu, Prístavná 10, Bratislava“ 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 

90911200-8 – čistenie budov 

90919000-2 služby na upratovanie kancelárii a čistenie kancelárskeho vybavenia 

33760000-5 – Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky 

39830000-9 – Čistiace výrobky  

60000000-8 – dopravné služby 

  

4. Opis predmetu obstarávania: 

4. 1 Predmetom obstarávania je vykonávanie upratovacích služieb, čistiacich, dezinfekčných  

a súvisiacich prác (ďalej len „upratovacie služby“) s použitím uchádzačom  

– poskytovateľom služby nakúpených čistiacich prostriedkov, hygienického materiálu  

a vlastnej techniky a náradia v objekte Dopravného úradu – pracovisko Prístavná 10,  

821 09 Bratislava. 

mailto:terezia.prva@nsat.sk
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4.2 Vnútorné upratovanie a čistenie trojposchodovej administratívnej budovy a prízemia  

a jednoposchodovej prístavby (časť budovy A) k administratívnej budove, ktorá sa 

nachádza v objekte Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava s celkovou 

upratovacou plochou 1 788,47 m2.  

 

5. Cena:  

Cena  musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 do 64 457,80 EUR bez DPH  

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  

Na dobu určitú v dĺžke trvania 24 mesiacov odo dňa začatia reálneho poskytovania služieb 

alebo do vyčerpania finančného limitu, a to podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr. 

 

10. Typ zmluvy: 

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku verejného obstarávania Zmluvu 

o poskytovaní upratovacích služieb s jedným uchádzačom podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) lehota na predkladanie ponúk je do: 06.03.2019 do 10:00 hod. Cenová ponuka musí 

byť vyhotovená v písomnej forme a v prípade doručenia poštou musí byť ponuka 

v stanovenej lehote doručená na adresu verejného obstarávateľa: Dopravný úrad, 

Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava. 

Úradné hodiny podateľne:     Pondelok – štvrtok   08:30 h - 10:00 h   13:00 h – 15:00 h 

Piatok                       08:30 h - 11:00 h 
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b) Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť 

ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie 

ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri 

vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

 

c) Ponuka musí byť doručená na adresu verejného obstarávateľa v samostatnej 

nepriehľadnej obálke. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti 

nežiaducemu otvoreniu a musí obsahovať nasledovné údaje:  

- adresu verejného obstarávateľa,  

- obchodné meno a sídlo uchádzača,  

-  označenie „Obstarávanie – NEOTVÁRAŤ“, 

-    označenie heslom súťaže – „Upratovacie služby“. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

  12.1 Osobné postavenie 

12.1.1 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, že je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Záujemca/uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti - verejný obstarávateľ 

použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa  osobitných predpisov. 

 

1.12.2 Záujemca/uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

12.2 Návrh na plnenie kritérií  

Všetky náklady na predloženie ponuky znáša záujemca/uchádzač. V prípade nesplnenia 

požiadaviek na ponuku a požiadaviek na predmet zákazky, bude ponuka uchádzača 

z predmetného verejného obstarávania vylúčená. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, 

že v prípade, ak bude z ponuky uchádzača  nesplnený kompletne bod 12 tejto Výzvy, takáto 

ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. 

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Kritériom je najnižšia cenová ponuka v EUR s DPH za celý predmet zákazky.  

 

Záujemca/uchádzač v cene zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky podľa 

Opisu predmetu zákazky - príloha č. 1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 

uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní  

v cenovej ponuke. Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách  

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

Záujemca/uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 
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Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého celková ponuka v EUR s DPH bude 

najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov za víťazným uchádzačom sa stanoví podľa výšky ceny 

v EUR s DPH od najnižšej po najvyššiu. 

 

 14. Podmienky financovania:  

14.1  Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného  

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

14.2  Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách,  

v prípade dodania telekomunikačných zariadení po protokolárnom prevzatí predmetu 

dohody, na základe doručenenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doručenia. 

14.3 Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude  

z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.  

 

15.Miesto dodania tovaru/služby: 

Dopravný úrad, Prístavná 10, 821 09 Bratislava.  

 

16. Kontaktná osoba: 

V prípade potreby objasniť predmet zákazky môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo 

u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy. 

 

17. Postup obstarávania: 

Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá  nepresahuje hodnotu zákazky 

podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

18. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky: 

Na predmetnú zákazku  môžete vykonať obhliadku v objekte Dopravného úradu, so sídlom 

na Prístavnej 10, 821 09 Bratislava, tel.: +421 48 777 549, mobil: 0918 382 007 e-mail: 

terezia.prva@nsat.sk v pracovných dňoch od 900 hod. do 1100 hod. Z vykonanej obhliadky 

bude vyhotovené potvrdenie o vykonaní obhliadky. 

 

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávateľa bude zmluva o poskytovaní upratovacích služieb, 

ktorej neoddeliteľnú súčasť bude tvoriť: 

a) Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“  

b) Príloha č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“.  

20. Doplňujúce informácie: 

mailto:terezia.prva@nsat.sk
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a) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117  

zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku  

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

b) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si 

uchádzači hradia v plnej výške. 

c) Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. 

d) Neúplná ponuka nebude hodnotená. 

e) Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. 

f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom jazyku. 

g) Neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za 

predmet zákazky v Euro uvedenej v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií. 

h) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky 

účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky . 

i) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 

stanovených v tejto výzve; 

b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

c. ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

d. nebude predložená ani jedna ponuka. 

j) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní. 

k) Výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý 

odo dňa doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh 

zmluvy  v lehote do 3 pracovných dní. 

l) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

V Bratislave, dňa 26.02.2019 

 

         ........................................ 

        Ing. Ján Breja 

       predseda úradu         

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1 

Predmet zákazky: „Upratovacie služby v objektoch Dopravného úradu, Prístavná 10, 

Bratislava“ 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom obstarávania je vykonávanie upratovacích služieb, čistiacich, dezinfekčných  

a  súvisiacich prác (ďalej len „upratovacie služby“) s použitím uchádzačom – poskytovateľom 

služby nakúpených čistiacich prostriedkov, hygienického materiálu a vlastnej techniky 

a náradia v objekte Dopravného úradu – pracovisko Prístavná 10, 821 09 Bratislava. 

 

Vnútorné upratovanie a čistenie trojposchodovej administratívnej budovy a prízemia  

a jednoposchodovej prístavby (časť budovy A) k administratívnej budove, ktorá sa nachádza  

v objekte Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava 

 

Administratívna budova - upratovacia plocha celkom   1 788,47 m² 
  

z toho: 

P r í z e m i e: 

- kancelárske a rokovacie priestory (plávajúca podlaha)         206,25 m² 

- chodbové priestory, schodište, verejné WC, vstup (keramická dlažba)   103,31 m² 

 

I. Poschodie: 

- kancelárske priestory (plávajúca podlaha)      97,75 m² 

- kancelárske priestory ( koberec )              106,30 m² 

- chodbové priestory, schodište, verejné WC, vstup (keramická dlažba)   104,51 m² 

 

II. Poschodie 

- kancelárske priestory (plávajúca podlaha)       302,32 m² 

- chodbové priestory, schodište, verejné WC, vstup (keramická dlažba)   143,12 m² 

 

III. poschodie 

- kancelárske a rokovacie priestory (plávajúca podlaha)     227,88 m² 

- kancelárske priestory ( koberec )                       47,95 m² 

- chodbové priestory, schodište, verejné WC, vstup (keramická dlažba)  148,64 m² 

 

2. Prístavba administratívnej budovy  -  časť budovy A  

- upratovacia plocha celkom         300,44 m² 
z toho: 
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P r í z e m i e : 

- kancelárske a rokovacie priestory (plávajúca podlaha)    71,32 m² 

- chodbové priestory, schodište, verejné WC, vstup (keramická dlažba)   47,03 m² 

z toho: 

- chodbové priestory (technický koberec)     36,00 m² 

 

I. poschodie: 

- kancelárske a rokovacie priestory (plávajúca podlaha    65,16 m² 

- chodbové priestory, schodište, verejné WC, vstup  

(keramická dlažba)         44,43 m² 

- schodište a podesta (technický koberec)      36,50 m² 

                

a) Pravidelné upratovanie v administratívnej budove: 
 

1. Kancelárie, zasadačky, spoločné priestory (chodby), prízemie, 1., 2. a 3. poschodie, 

schodište, kuchynky, WC, sprchy, výlevka; 

  

2. Súčasťou paušálnej platby bude aj  

a) dodávka a dopĺňanie spotrebného materiálu do WC a kuchyniek podľa potreby, 

b) toaletný papier, 

c) papierové utierky biele jemné (nie recyklované), 

d) vrecká do odpadkových košov, 

e) tekuté mydlá do zásobníkov, 

f) hygienické vrecká na WC,  

g) dezinfekcia toaliet závesná, osviežovač vzduchu na toaletách; 

 

3. Je ho možné vykonávať v pracovných dňoch pondelok až piatok v časoch od 6:00 do 18:00 

hod.; 

 

4. 1 vstup + 3 poschodia bez výťahov, schodište, 4 ks WC, 2 ks + 5 spŕch, kuchynky 5 ks, 

(dlažba);  

 

5. Pravidelné upratovanie v administratívnej budove  

- kancelárie, zasadačky, vstupné priestory, chodby, schodiská:  

z toho: 

 

5.1 Pravidelná denná činnosť: 

- vyprázdniť odpadkové koše, vyprázdniť nádobu od skartovacieho stroja, zozbierať a odniesť 

odpad do kontajnera, umyť podlahy dezinfekčným prostriedkom, čistiť dvere v okolí kľučiek;  
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5.2 Pravidelne 1 x týždenne: 

- utrieť prach a pavučiny, (umyť parapety, dezinfikovať umývadlá, ) umytie odpadových košov, 

vysávanie podlahy, kobercov; 

 

5.3 Pravidelne 2 x týždenne: 

- čistiť nábytok, preleštiť voľne dostupné presklené výplne, utrieť prach z pracovných stolov, 

rokovacích stolov, vedľajších stolíkov, odkladacích plôch; 

 

5.4 Pravidelne 1 x mesačne: 

- umyť zábradlia, umyť dvere a zárubne, utrieť prach z nábytku nad 170 cm, utrieť pracovné 

stoly, odkladacie stoly vlhkou handrou a napustiť vhodnou politúrou, utrieť prach suchou, príp. 

vlhkou handrou z rôznych rámov, tabúľ, zárubní, hasiacich prístrojov a pod., vysať vertikálne 

žalúzie a radiátory od prachu, radiátory tiež vyčistiť vlhkou handrou, umyť vchodové dvere  

a vyleštiť sklenené výplne, dôkladne očistiť a ošetriť vhodným prostriedkom, vyčistiť sedacie 

a ostatné plochy stoličiek, sedačiek a kresiel; 

 

5.5 Pravidelne 1 x ročne: 

- čistenie osvetľovacích telies; 

  

6. Pravidelné upratovanie - sociálne zariadenia, kuchynky: 

   

6.1 Pravidelná denná činnosť: 

-  vyprázdniť odpadkové koše, zozbierať a odniesť odpad do kontajnera, dezinfikovať keramiku 

na toaletách vrátane sedátka, vyčistiť umývadlá, vyčistiť držiaky na mydlo, vyčistiť držiaky na 

utierky, čistiť zrkadlá, kontrolovať a dopĺňať hygienický materiál (toaletný papier, papierové, 

utierky a tekuté mydlo), dezinfikovanie dotykových plôch (kľučky, dvere, vodovodné batérie), 

čistiť a dezinfikovať podlahy;  

 

6.2 Pravidelne 1 x týždenne: 

- odstraňovať vodný kameň, čistiť a dezinfikovať nábytok v kuchynkách, odstrániť prach  

a dezinfikovať vypínače;  

 

6.3 Pravidelne 1 x mesačne: 

- dezinfikovať keramické obklady, utrieť prach z nábytku nad 170 cm, umyť parapety, čistenie 

zrkadiel, umyť sprchovacie zariadenia ; 

6.4 Pravidelne 2 x ročne: 

- dezinfekcia chladničiek; 
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b) Pravidelné upratovanie v administratívnej budove - časť budovy A  
z toho: 

 

1.  Kancelárie, spoločné priestory (chodby), prízemie, 1.poschodie, schodište, kuchynka, WC, 

sprchy; 

 

2. Súčasťou paušálnej platby bude aj  

a) dodávka a dopĺňanie spotrebného materiálu do WC a kuchyniek podľa potreby, 

b) toaletný papier, 

c) papierové utierky biele jemné (nie recyklované), 

d) vrecká do odpadkových košov, 

e) tekuté mydlá do zásobníkov,  

f) hygienické vrecká na WC,  

g) dezinfekcia toaliet závesná, osviežovač vzduchu na toaletách; 

 

3. Je ho možné vykonávať v pracovných dňoch pondelok až piatok v časoch od 6:00 do 18:00 

hod.; 

 

4. 1 vstup + 1 poschodie bez výťahu, schodište, 3 ks WC, 2 ks + 2 sprchy, kuchynka 1 ks , 

(dlažba);  

 

5. Pravidelné upratovanie v administratívnej budove - časť budovy A 

 - kancelárie, vstupné priestory, chodby, schodiská: 

z toho: 

 

5.1 Pravidelná denná činnosť - časť budovy A: 

- vyprázdniť odpadkové koše, vyprázdniť nádobu od skartovacieho stroja, zozbierať a odniesť 

odpad do kontajnera, umyť podlahy dezinfekčným prostriedkom, čistiť dvere v okolí kľučiek;  

 

5.2 Pravidelne 1 x týždenne - časť budovy A: 

- utrieť prach a pavučiny, (umyť parapety, dezinfikovať umývadlá, ) umytie odpadových košov, 

vysávanie podlahy, kobercov; 

 

5.3 Pravidelne 2 x týždenne – časť budovy A: 

- čistiť nábytok, preleštiť voľne dostupné presklené výplne, utrieť prach z pracovných stolov, 

rokovacích stolov, vedľajších stolíkov, odkladacích plôch; 

 

5.4 Pravidelne 1 x mesačne – časť budovy A: 

- umyť zábradlia, umyť dvere a zárubne, utrieť prach z nábytku nad 170 cm, utrieť pracovné 

stoly, odkladacie stoly vlhkou handrou a napustiť vhodnou politúrou, utrieť prach suchou, príp. 

vlhkou handrou z rôznych rámov, tabúľ, zárubní, hasiacich prístrojov a pod., vysať vertikálne 
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žalúzie a radiátory od prachu, radiátory tiež vyčistiť vlhkou handrou, umyť vchodové dvere  

a vyleštiť sklenené výplne, dôkladne očistiť a ošetriť vhodným prostriedkom, vyčistiť sedacie 

a ostatné plochy stoličiek, sedačiek a kresiel; 

 

5.5 Pravidelne 1 x ročne – časť budovy A: 

- čistenie osvetľovacích telies; 

 

6. Pravidelné upratovanie - časť budovy A - sociálne zariadenia, kuchynky: 

z toho: 

 

6.1 Pravidelná denná činnosť - časť budovy A: 

- vyprázdniť odpadkové koše, zozbierať a odniesť odpad do kontajnera, dezinfikovať keramiku 

na toaletách vrátane sedátka, vyčistiť umývadlá, vyčistiť držiaky na mydlo, vyčistiť držiaky na 

utierky, čistiť zrkadlá, kontrolovať a dopĺňať hygienický materiál (toaletný papier, papierové, 

utierky a tekuté mydlo), dezinfikovanie dotykových plôch (kľučky, dvere, vodovodné batérie), 

čistiť a dezinfikovať podlahy; 

 

6.2 Pravidelne 1 x týždenne - časť budovy A: 

- odstraňovať vodný kameň, čistiť a dezinfikovať nábytok v kuchynkách, odstrániť prach  

a dezinfikovať vypínače;  

 

6.3 Pravidelne 1 x mesačne - časť budovy A: 

- dezinfikovať keramické obklady, utrieť prach z nábytku nad 170 cm, umyť parapety, čistenie 

zrkadiel, umyť sprchovacie zariadenia; 

 

6.4 Pravidelne 2 x ročne - časť budovy A: 

- dezinfekcia chladničiek; 

 

 

c) Dodávky hygienického materiálu: 
 

Mesačné dodávky hygienického materiálu 

 

tovar popis množstvo/mesiac 

papierové utierky „ZZ“ 5000 ks/krt, biele 5 krt 

toaletný papier 2-vrstvový Ø 19 cm, biely 60 ks  

hygienické sáčky 25 ks/krab. 10 krab. 

tekuté mydlo 5 L/ban., modré/zelené 1 bandaska  



   

 

 

 

 

 

DÚ/F094-A/v1/(SM43/2014) 

 

11 
 

 

Tovar dodaný nad rámec zmluvne dohodnutých typov a množstiev bude riešený samostatnými  

objednávkami a fakturovaný na základe potvrdených dodacích listov. 

 
Poznámka: 

Odpadkové vrecká do košov :   

Výmena: 1 krát týždenne  

Výmena: 1 krát týždenne výmena odpadkového vrecka a  podľa potreby v prípade veľkého znečistenia. 

 

Mesačné množstvo:  50x60  30L        hrúbka 30my,  25 ks v balíku čierne  175 ks 

70x110 120L   hrúbka 40my,  25 ks v balíku čierne   100 ks 

 

Požadovaná kvalita:  50x60 30L   hrúbka 30my  

70x110 120L    hrúbka 40my 

Dezinfekcia toaliet závesná: 

Výmena :  1 krát týždenne  

Mesačné množstvo : Závesný košík 50g                                            104 ks mesačne 

 

Osviežovač vzduchu na toaletách: 

Výmena :  1 krát týždenne mesačne  

Mesačné množstvo :  štandardný osviežovač  vzduchu 250 ml            26 ks mesačne 

 

 

d) Určený počet zamestnancov poskytovateľa: 
- v objektoch Dopravného úradu, Prístavná 10, Bratislava 

 

- počet zamestnancov poskytovateľa    2   

z toho: 

1 osoba na plný úväzok 

1 osoba na polovičný úväzok 

Poznámka: 

1 osoba na plný úväzok od 7:00 hod. do 15:30 hod.   

- podľa ust. § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník 

práce“) je pracovný čas zamestnanca 40 hod. týždenne. 

 

1 osoba na polovičný úväzok od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

- podľa ust. § 49 Zákonníka práce  môže byť pracovný pomer uzatvorený na kratší 

pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas (úväzok na 50 % t.j. 20 hod. 

týždenne). 
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Príloha č. 2  

Návrh na plnenie kritérií 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov uchádzača : 

Adresa uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ......., oddiel: ............, vložka: .............., resp. 

oprávnenie podľa osobitných predpisov/ zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu 

......., číslo ........ 

Štatutárni zástupcovia podľa 

dokladu o oprávnení podnikať: 
      

Tel:   Fax : 

e-mail :   www : 

 

Predmet zákazky 

 

 

Cena bez 

DPH 

v € 

 

Sadzba 

DPH  

v % 

 

Výška 

DPH  

v € 

 

Cena vrátane 

DPH v € 

Upratovacie služby v objekte 

Dopravného úradu, Prístavná 10, 

821 09 Bratislava za 24 mesiacov 

  

                   

  

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 

V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky uvedeného 

v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky vrátane použitia všetkých nákladov spojených so 

zabezpečovaním predmetnej zákazky. 

 

V ..................................., dňa........................       

              ................................................ 

        meno a podpis uchádzača  

                                                                               alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 


