
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
odbor pre verejné obstarávanie 
oddelenie učebnicovej politiky 

  
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO:  00164381 
Kontaktná osoba:  Petra Karasová 
e-mail:  petra.karasova@minedu.sk 
Tel. č.:  +421 2 59 374 480 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Čistiace a upratovacie služby bez dodávky hygienických 
a čistiacich prostriedkov“ 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
 
Hlavný predmet 
90911200-8  Čistenie (upratovanie) budov 
Doplňujúce predmety 
90919200-4  Čistenie (upratovanie) kancelárií 
90919000-2  Služby na upratovanie kancelárií, škôl a čistenie kancelárskeho vybavenia 
90911300-9  Umývanie okien 

 
4. Opis predmetu zákazky:  

Pravidelné poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich, umývacích a s tým 

súvisiacich činností v administratívnych budovách verejného obstarávateľa v ním 

požadovanej periodicite a rozsahu.  

- Administratívna budova – Stromová ul.1, Bratislava  

- Administratívna budova – Hanulova 5/B, Bratislava  

- Administratívna budova – účelové zariadenie – Búdkova 2, Bratislava 

- Administratívna budova – registratúrne stredisko – Černyševského ul., Bratislava 

 
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.   
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
19 795,00 EUR bez DPH (slovom devätnásťtisíc sedemstodeväťdesiatpäť eur bez DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne 
predpokladanú hodnotu zákazky. Suma predstavuje maximálny rámec, ktorý nebude možné 
v zmysle Rámcovej dohody presiahnuť. 
 

6. Miesto a termín poskytnutia služby:  
Miesto plnenia predmetu zákazky: Administratívne budovy v Bratislave v zmysle opisu 
 
Termín: 1.6.2017 – 31.1.2018 
 

7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  
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8. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
  e-mailom  

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v 
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to 
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:  
petra.karasova@minedu.sk 
nina.nerusilova@minedu.sk 
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo:  SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ „UPRATOVANIE “ 
  

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.05.2017 do 12,00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.06.2017 
 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, 
podľa matematických pravidiel. 

13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek 
spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby. Navrhovaná 
cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač 
bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet 
zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

mailto:petra.karasova@minedu.sk
mailto:nina.nerusilova@minedu.sk
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13.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

 
14. Podmienky účasti 

14.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

 oprávnenie uchádzača dodávať tovar, poskytovať služby, uskutočňovať práce v 
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra 
alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybností je uchádzač 
povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok 
dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

15. Obsah ponuky 
 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

 
15.1 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto výzvy 

„Návrh na plnenie kritérií“ 
15.2 Vyplnenú prílohu č. 3 tejto výzvy „Mimoriadne upratovacie služby“ 
15.3 Vyplnený návrh zmluvy a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača  

- príloha č. 4 tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať všeobecné obchodné podmienky uchádzača iba 
v prípade, že nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a požiadavkami verejného obstarávateľa 

    
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

  Najnižšia cena 
   

16.1 Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa 
celkových cien s DPH za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od 
najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý 
ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

16.2 Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle 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 NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ostatné 
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách tejto výzvy. 

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Rámcová dohoda 
        
Bratislava, 18.5.2017 

.................................................... 
Ing. Petra Karasová 

odbor pre verejné obstarávanie 
 

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

Mgr. Ing. Nina Nerušilová 
riaditeľka odboru pre verejné obstarávanie 

Prílohy:  
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3: Cenník - Mimoriadne upratovacie služby 
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Názov zákazky: 
Čistiace a upratovacie služby bez dodávky hygienických a čistiacich prostriedkov  

 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je pravidelné poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich, 
umývacích a s tým súvisiacich činností v administratívnych budovách verejného obstarávateľa 
v pracovných dňoch pondelok až piatok nasledovne: 
 
- Administratívna budova – Stromová ul.1, Bratislava – budova č.1 

- Administratívna budova – Hanulova 5/B, Bratislava – budova č.2 

- Administratívna budova – účelové zariadenie – Búdkova 2, Bratislava - budova č.3  

- Administratívna budova – registratúrne stredisko – Černyševského ul., Bratislava - 

budova č.4 

 

Predmetom zákazky nie je dodanie hygienických a čistiacich prostriedkov, ktoré 

zabezpečí verejný obstarávateľ na vlastné náklady.  

 
Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

Názov Jednotka 
Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Počet administratívnych budov, ktoré sú 
predmetom poskytovania služieb 

ks - - 4 

Celková  výmera podlahových plôch 
všetkých objektov, ktoré sú predmetom 
upratovania 

m2 - - 
10 324 

Budova č. 1     

počet poschodí vrátane prízemia a suterénu ks - - 11 

časový interval, kedy bude možné vykonávať 
upratovacie práce 

hodina 16:00 22:00 
- 

celková podlahová výmera týkajúca sa 
upratovacích služieb 

m2 - - 
5 659 

výmera chodieb – materiál keramická dlažba m2 - - 675 

výmera chodieb – prírodný mramor m2 - - 458 

výmera podlahy kancelárie - koberec m2 - - 3 036 

výmera podlahy kancelárie - PVC m2 - - 690 

výmera podlahy kancelárie – parkety m2 - - 250 

výmera podlahy sociálnych zariadení – 
keramická dlažba 

m2 
- - 180 

výmera obklad soc. zariadení – keramický 
obklad do výšky 2m  

m2 
- - 

468 

výmera obklad kuchyniek – keramický obklad m2 - - 60 

schodisko- nástupnice – prírodný mramor – 
dlažba 

m2 
- - 

120 

podesty – prírodný mramor - dlažba m2 - - 250 

umývadlá – sociálne zariadenia ks - - 21 
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WC kombi – sociálne zariadenia ks - - 36 

pisoáre – sociálne zariadenia ks - - 20 

zrkadlá – sociálne zariadenia ks - - 19 

kuch.drez alebo umývadlo na sekretariáte /v 
kuchynkách/ 

ks 
- - 

48 

sklenené výplne dverí m2 - - 467 

Zárubne dverí /kovové, drevené/ ks - - 259 

Dvere kancelárske plné ks - - 259 

Výťahy nerezové ks - - 3 

Počet výťahových stanovíšť ks - - 11 

Výťahy- nerezová plocha m2 - - 70 

Parapetné dosky bm   405 

Odpadové koše – počet celkom ks - - 225 

Žalúzie plocha celkom ks - - 550 

Plocha okien m2   750 

Budova č. 2     

počet poschodí vrátane prízemia a suterénu m2 - - 8 

časový interval, kedy bude možné vykonávať 
upratovacie práce 

ks 16:00 22:00 
- 

celková podlahová výmera týkajúca sa 
upratovacích služieb 

m2 - - 
3 443 

výmera chodieb – materiál keramická dlažba m2 - - 100 

výmera chodieb – prírodný mramor m2 - - 100 

výmera podlahy kancelárie – koberec m2 - - 2 643 

výmera podlahy kancelárie - PVC m2 - - 450 

výmera podlahy kancelárie – parkety m2 - - 0 

výmera podlahy sociálnych zariadení – 
keramická dlažba 

m2 
- - 

150 

výmera obklad soc. zariadení – keramický 
obklad do výšky 2m  

m2 
- - 240 

výmera obklad kuchyniek – keramický obklad m2 - - 35 

umývadlá – sociálne zariadenia ks - - 26 

WC kombi/WC závesné– sociálne zariadenia ks - - 26 

pisoáre – sociálne zariadenia ks - - 7 

zrkadlá – sociálne zariadenia ks - - 14 

kuch.drez alebo umývadlo na sekretariáte /v 
kuchynkách/ 

ks 
- - 

7 

sklenené výplne dverí m2 - - 530 

Zárubne dverí /kovové, drevené/ ks - - 117 

Dvere kancelárske plné ks - - 117 

Výťahy nerezové ks - - 1 

Počet výťahových stanovíšť ks - - 8 

Výťahy- vnútorná plocha m2 - - 10 

Výťahové stanovištia, nerez, plocha celkom m2 - - 10 

Parapetné dosky bm - - 126 

Plocha okien m2   700 
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Odpadové koše – počet celkom ks - - 130 

Budova č. 3     

počet poschodí vrátane prízemia a suterénu ks - - 3 

časový interval, kedy bude možné vykonávať 
upratovacie práce 

Hodina 18:00 22:00 
- 

celková podlahová výmera týkajúca sa 
upratovacích služieb 

m2 
- - 

772 

výmera chodieb – materiál keramická dlažba m2 - - 100 

výmera chodieb – prírodný mramor m2 - - 250 

výmera podlahy kancelárie - koberec m2 - - 327 

výmera podlahy sociálnych zariadení – 
keramická dlažba 

m2 
- - 

80 

výmera obklad soc. zariadení – keramický 
obklad do výšky 2m  

m2 
- - 

64 

schodisko – prírodný mramor/keramická 
dlažba 

m2 
- - 

15 

umývadlá – sociálne zariadenia ks   10 

WC kombi/WC závesné– sociálne zariadenia ks - - 15 

pisoáre – sociálne zariadenia ks - - 4 

zrkadlá – sociálne zariadenia ks - - 4 

sklenené výplne dverí m2 - - 50 

Zárubne dverí ks - - 24 

Dvere kancelárske plné ks - - 24 

Odpadové koše – počet celkom ks - - 20 

Budova č. 4     

počet poschodí vrátane prízemia a suterénu ks - - 2 

časový interval, kedy bude možné vykonávať 
upratovacie práce 

Hodina 16:00 22:00 
- 

celková podlahová výmera týkajúca sa 
upravacích služieb 

ks - - 
450 

výmera chodieb – materiál keramická dlažba m2 - - 40 

výmera podlahy kancelárie - koberec m2 - - 300 

výmera podlahy sociálnych zariadení – 
keramická dlažba 

m2 
- - 

30 

výmera obklad soc. zariadení – keramický 
obklad do výšky 2m  

m2 
- - 

80 

umývadlá – sociálne zariadenia ks - - 6 

WC kombi – sociálne zariadenia ks - - 12 

pisoáre – sociálne zariadenia ks - - 3 

zrkadlá – sociálne zariadenia ks - - 6 

sklenené výplne dverí m² - - 15 

Zárubne dverí ks - - 20 

Dvere kancelárske plné ks - - 20 

Odpadové koše – počet celkom ks - - 20 

     

Rozsah čistiacich a upratovacích služieb Hodnota / charakteristika 
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Budova č. 1   

/denné upratovanie/ - kancelárie 

Vyprázdniť odpadkové koše a odpadové 
nádoby skartovacích zariadení v 
kanceláriách 

/denné upratovanie/ 

Vyniesť sústredený odpad z košov do 
kontajnerov na odpad OLO umiestnených pri 
budovách 

/denné upratovanie/ - toalety 
Zametať a stierať podlahové plochy na vlhko 
s dezinfekčným prostriedkom  

/denné upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť a dezinfikovať WC misy, sedadlá, 
pisoáre, umývadlá a vodovodné batérie 

/denné upratovanie/ - toalety Vyprázdniť a vyčistiť odpadkové koše 

/denné upratovanie/ - toalety 
Čistiť a leštiť zrkadlá, utrieť a dezinfikovať 
kľučky dverí a vypínače 

/denné upratovanie/ - toalety 

Čistiť a dezinfikovať zásobníky toaletného 
papiera, dávkovačov mydla a zásobníkov ZZ 
utierok 

/denné upratovanie/ - chodby Vyprázdniť koše na triedený odpad 

/denné upratovanie/ - chodby 

Stierať podlahové plochy na vlhko od 15.10. 
do 15.4., umývací stroj má k dispozícii 
objednávateľ pre budovu č.1 

/denné upratovanie/ - chodby Zamiesť podlahové plochy chodieb 

/denné upratovanie/ - schodiská 
Stierať podlahové plochy na vlhko od 15.10. 
do 15.4., 

/denné upratovanie/ - schodiská Zamiesť podlahové plochy schodísk 

/denné upratovanie/ - podesty Zamiesť podlahové plochy schodísk 

/denné upratovanie/ - spol.priestory 
Vyčistiť zvislé sklenené plochy hlavných 
vstupných dverí 

/denne upratovanie/ -chránené trakty 
Výmera cca 860 m2 

Povysávať podlahovú plochu 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť podlahu napr.  mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach – v prípade PVC 
krytiny a parkiet 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie Vysávať kobercové podlahy a drevené prahy 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta na pracovných stoloch, nábytku 
a odkladacích plochách 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom 
telefónne aparáty, počítače, monitory, 
tlačiarne, kopírovacie stroje 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta parapetných doskách 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť kľučky na dverách kancelárii 
dezinfekčným prostriedkom, z dvier a ich 
rámov odstrániť viditeľné nečistoty 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť a dezinfikovať umývadlá, vodovodné 
batérie, obkladačky ak sa nachádzajú v 
kancelárii 
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/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť prach z ostatných zariadení, 
predmetov, radiátorov, rámov obrazov, 
vypínačov a pod. 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Vyčistiť a naleštiť zasklené časti nábytku 
a zrkadlá 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Odstrániť pavučiny a prach z vysokých 
predmetov a rohoch kancelárií 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Vysávať sedacie plochy kresiel, čalúnených 
stoličiek a sedačiek 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta parapetných doskách 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom 
tlačiarne, kopírovacie stroje 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach  

/týždenné  upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť dezinfekčným prostriedkom 
keramické obklady stien 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Vyčistenie a vyleštenie zasklených krídel 
dverí a sklenených obkladov 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Vyčistenie nerezových povrchov výťahov 
a výťahových stanovíšť 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť povrch vykurovacích zariadení vlhkou 
handrou namočenou vo vhodnom čistiacom 
prostriedku 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť prach z ostatných zariadení 
a predmetov / rámy obrazov, vešiaky, 
hasiace prístroje, stoly a pod./ 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Odstrániť prach zo soklov a parapetov, 
pavučiny a prach z vysokých predmetov 

/týždenné  upratovanie/ - schodiská a 
podesty 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach 

/týždenné  upratovanie/ - schodiská a 
podesty 

Umyť podlahu napr.  mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach 

/1xročne/ 
Umyť a vyleštiť všetky okná a presklené časti 
budov vhodným čistiacim prostriedkom 

Budova č. 2   

/denné upratovanie/ - kancelárie 

Vyprázdniť odpadkové koše a odpadové 
nádoby skartovacích zariadení v 
kanceláriách 

/denné upratovanie/ 

Vyniesť sústredený odpad z košov do 
kontajnerov na odpad OLO umiestnených pri 
budovách 

/denné upratovanie/ - toalety 
Zametať a stierať podlahové plochy na vlhko 
s dezinfekčným prostriedkom  

/denné upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť a dezinfikovať WC misy, sedadlá, 
pisoáre, umývadlá a vodovodné batérie 
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/denné upratovanie/ - toalety Vyprázdniť a vyčistiť odpadkové koše 

/denné upratovanie/ - toalety 
Čistiť a leštiť zrkadlá, utrieť a dezinfikovať 
kľučky dverí a vypínače 

/denné upratovanie/ - toalety 

Čistiť a dezinfikovať zásobníky toaletného 
papiera, dávkovačov mydla a zásobníkov ZZ 
utierok 

/denné upratovanie/ - chodby Vyprázdniť koše na triedený odpad 

/denné upratovanie/ - chodby 

Stierať podlahové plochy na vlhko od 15.10. 
do 15.4., umývací stroj má k dispozícii 
objednávateľ pre budovu č.1 

/denné upratovanie/ - chodby Zamiesť podlahové plochy chodieb 

/denné upratovanie/ - schodiská 
Stierať podlahové plochy na vlhko od 15.10. 
do 15.4., 

/denné upratovanie/ - schodiská Zamiesť podlahové plochy schodísk 

/denné upratovanie/ - podesty Zamiesť podlahové plochy schodísk 

/denné upratovanie/ - spol.priestory 
Vyčistiť zvislé sklenené plochy hlavných 
vstupných dverí 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach – v prípade PVC 
krytiny a parkiet 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie Vysávať kobercové podlahy a drevené prahy 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta na pracovných stoloch, nábytku 
a odkladacích plochách 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom 
telefónne aparáty, počítače, monitory, 
tlačiarne, kopírovacie stroje 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta parapetných doskách 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť kľučky na dverách kancelárii 
dezinfekčným prostriedkom, z dvier a ich 
rámov odstrániť viditeľné nečistoty 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť a dezinfikovať umývadlá, vodovodné 
batérie, obkladačky ak sa nachádzajú v 
kancelárii 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť prach z ostatných zariadení, 
predmetov, radiátorov, rámov obrazov, 
vypínačov a pod. 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Vyčistiť a naleštiť zasklené časti nábytku 
a zrkadlá 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Odstrániť pavučiny a prach z vysokých 
predmetov a rohoch kancelárií 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Vysávať sedacie plochy kresiel, čalúnených 
stoličiek a sedačiek 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta parapetných doskách 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom 
tlačiarne, kopírovacie stroje 
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/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach  

/týždenné  upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť dezinfekčným prostriedkom 
keramické obklady stien 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Vyčistenie a vyleštenie zasklených krídel 
dverí a sklenených obkladov 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Vyčistenie nerezových povrchov výťahov 
a výťahových stanovíšť 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť povrch vykurovacích zariadení vlhkou 
handrou namočenou vo vhodnom čistiacom 
prostriedku 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť prach z ostatných zariadení 
a predmetov / rámy obrazov, vešiaky, 
hasiace prístroje, stoly a pod./ 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Odstrániť prach zo soklov a parapetov, 
pavučiny a prach z vysokých predmetov 

/týždenné  upratovanie/ - schodiská a 
podesty 

Umyť podlahu napr.  mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach 

/týždenné  upratovanie/ - schodiská a 
podesty 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach 

/1xročne/ 
Umyť a vyleštiť všetky okná a presklené časti 
budov vhodným čistiacim prostriedkom 

Budova č. 3  

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Vyprázdniť odpadkové koše a odpadové 
nádoby skartovacích zariadení v 
kanceláriách 

/týždenné  upratovanie/ - toalety 
Zametať a stierať podlahové plochy na vlhko 
s dezinfekčným prostriedkom  

/týždenné  upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť a dezinfikovať WC misy, sedadlá, 
pisoáre, umývadlá a vodovodné batérie 

/týždenné  upratovanie/ - toalety Vyprázdniť a vyčistiť odpadkové koše 

/týždenné  upratovanie/ - toalety 
Čistiť a leštiť zrkadlá, utrieť a dezinfikovať 
kľučky dverí a vypínače 

/týždenné  upratovanie/ - toalety 

Čistiť a dezinfikovať zásobníky toaletného 
papiera, dávkovačov mydla a zásobníkov ZZ 
utierok 

/týždenné  upratovanie/ - chodby Vyprázdniť koše na triedený odpad 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach – v prípade PVC 
krytiny a parkiet 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie Vysávať kobercové podlahy a drevené prahy 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta na pracovných stoloch, nábytku 
a odkladacích plochách 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom 
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telefónne aparáty, počítače, monitory, 
tlačiarne, kopírovacie stroje 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta parapetných doskách 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť kľučky na dverách kancelárii 
dezinfekčným prostriedkom, z dvier a ich 
rámov odstrániť viditeľné nečistoty 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Umyť a dezinfikovať umývadlá, vodovodné 
batérie, obkladačky ak sa nachádzajú v 
kancelárii 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť prach z ostatných zariadení, 
predmetov, radiátorov, rámov obrazov, 
vypínačov a pod. 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Vyčistiť a naleštiť zasklené časti nábytku 
a zrkadlá 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Odstrániť pavučiny a prach z vysokých 
predmetov a rohoch kancelárií 

/týždenné  upratovanie/ - kancelárie 
Vysávať sedacie plochy kresiel, čalúnených 
stoličiek a sedačiek 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta parapetných doskách 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom 
tlačiarne, kopírovacie stroje 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach  

/týždenné  upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť dezinfekčným prostriedkom 
keramické obklady stien 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Vyčistenie a vyleštenie zasklených krídel 
dverí a sklenených obkladov 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť povrch vykurovacích zariadení vlhkou 
handrou namočenou vo vhodnom čistiacom 
prostriedku 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť prach z ostatných zariadení 
a predmetov / rámy obrazov, vešiaky, 
hasiace prístroje, stoly a pod./ 

/týždenné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Odstrániť prach zo soklov a parapetov, 
pavučiny a prach z vysokých predmetov 

/týždenné  upratovanie/ - schodiská a 
podesty 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach 

Budova č. 4  

/mesačné  upratovanie/ - kancelárie 

Vyprázdniť odpadkové koše a odpadové 
nádoby skartovacích zariadení 
v kanceláriách od 1.7. 

/denné  upratovanie/ - toalety 
Zametať a stierať podlahové plochy na vlhko 
s dezinfekčným prostriedkom od 1.7. 

/denné  upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť a dezinfikovať WC misy, sedadlá, o 
pisoáre, umývadlá a vodovodné batérie od 
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1.7. 

/denné  upratovanie/ - toalety Vyprázdniť a vyčistiť odpadkové koše od 1.7. 

/denné  upratovanie/ - toalety 
Čistiť a leštiť zrkadlá, utrieť a dezinfikovať 
kľučky dverí a vypínače od 1.7. 

/denné  upratovanie/ - toalety 

Čistiť a dezinfikovať zásobníky toaletného 
papiera, dávkovačov mydla a zásobníkov ZZ 
utierok od 1.7. 

/mesačné upratovanie/ - kancelárie 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach – v prípade PVC 
krytiny a parkiet od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - kancelárie 
Vysávať kobercové podlahy a drevené prahy 
od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom voľné 
miesta na pracovných stoloch, nábytku 
a odkladacích plochách od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť a vyčistiť čistiacim prostriedkom 
telefónne aparáty, počítače, monitory, 
tlačiarne, kopírovacie stroje od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - kancelárie 

Utrieť prach z ostatných zariadení, 
predmetov, radiátorov, rámov obrazov, 
vypínačov a pod. od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - kancelárie 
Vyčistiť a naleštiť zasklené časti nábytku 
a zrkadlá od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - kancelárie 
Vysávať sedacie plochy kresiel, čalúnených 
stoličiek a sedačiek od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Umyť podlahu napr. mopom namočenom vo 
vhodnom čistiacom prostriedku na všetkých 
dostupných miestach od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - toalety 
Vyčistiť dezinfekčným prostriedkom 
keramické obklady stien od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Vyčistenie a vyleštenie zasklených krídel 
dverí a sklenených obkladov  od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Utrieť povrch vykurovacích zariadení vlhkou 
handrou namočenou vo vhodnom čistiacom 
prostriedku od 1.7. 

/mesačné  upratovanie/ - chodby a spoločné 
priestory 

Odstrániť prach zo soklov a parapetov, 
pavučiny a prach z vysokých predmetov od 
1.7. 
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                      Stromová 1, 813 30 Bratislava Príloha č.2

                      odbor pre verejné obstarávanie Názov zákazky:

                      oddelenie učebnicovej politiky

Identifikačné údaje uchádzača*: 

Popis položky
Počet pracovných 

dní

Jednotková cena za 

pracovný deň bez DPH*
Celková cena bez DPH v € Sadzba DPH v %

Celková cena s DPH v €, 

resp. cena konečná
Čistiace a upratovacie služby bez dodávky 

hygienických a čistiacich prostriedkov v pracovné 

dni od 1.6.2017 do  31.1.2018 vo všetkých 

administratívnych budovách v zmysle opisu (bez 

mimoriadnych prác)

166 0,00 € 0,00 € 20 0,00 €

spolu celkom bez DPH 0,00 € spolu celkom s DPH 0,00 €

Legenda:

Som / nie som¹ platcom DPH.

Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta.

miesto, dátum meno, priezvisko, podpis osoby

oprávnenej konať za uchádzača

[1] Prečiarknuť nesprávne. V prípade uchádzača neplatcu DPH sa vyhodnocuje cena celkom

Čistiace a upratovacie služby bez dodávky hygienických a čistiacich prostriedkov

Návrh na plnenie kritérií

* uchádzač vypĺňa len bunky vyznačené žltou farbou, ostatné bunky sa automaticky prepočítavajú podľa vložených vzorcov

Čistiace a upratovacie služby bez dodávky hygienických a čistiacich prostriedkov

Kontaktná osoba, e-mail, telefón:
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Názov zákazky: 
Čistiace a upratovacie služby bez dodávky hygienických a čistiacich prostriedkov  

 
 
 

Cenník - Mimoriadne upratovacie služby 
 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

meno, priezvisko a podpis osoby 
oprávnenej konať za uchádzača 
 

 

Činnosť  Merná 
jednotka  

Jednotková 
cena bez DPH  

Jednotková 
cena s DPH  

Umývanie okien a okenných rámov z vnútornej 
strany  

1 m2    

Kompletné umývanie chladničiek z vnútornej a 
vonkajšej strany  

1 ks    

Činnosti spojené s po stavebnými prácami, 
maľovaním, sťahovaním  

1 hod/os    

Tepovanie s extraktorom  1 m2    

Hĺbkové tepovanie so šampónovaním  1 m2    

Tepovanie 1 m2 textilnej plochy  1 m2    

Tepovanie kresla cca 2 m2  1 ks    

Tepovanie dvoj kreslo  1 ks    

Tepovanie troj kreslo  1 ks    

Tepovanie stoličky  1 ks    

Napúšťanie PVC podláh ochrannými disperziami s 
odstránením starých vrstiev  

1 m2    

Čistenie horizontálnych žalúzií vnútorných  1 m2    
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