Výzva
na predloženie ponuky
(zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
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Identifikácia verejného obstarávateľa:
Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 47 327 286
Kontaktné miesto: Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čajda
Telefón: 02/68288930, E-mail: tomas.cajda@petrzalka.sk,
Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre Športové
zariadenia Petržalky, s.r.o. na predmet zákazky „Upratovanie a čistenie v Petržalskej
plavárni“
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 60 000,00 €
CPV: 90910000-9 Upratovacie služby
Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby(zmluva na upratovanie).
NUTS kód: SK01
Opis predmetu zákazky:
Upratovacie služby v Petržalskej plavárni.
Upratovanie obsahuje:
•
hĺbkové čistenie dlážky, kompletné čistenie a dezinfekcia priestorov vstupnej haly, šatní,
sociálnych zariadení (WC + sprchy) - sanita,
•
čistenie odtokov - žľabov (pravidelný vysokotlakový preplach potrubia a následné
prečistenie potrubia prípravkom Novato-Dravex (dodá objednávateľ)
•
čistenie smetných košov, povrch a vnútro šatňových skriniek,
•
čistenie stropných vzduchotechnických výfukov - odsávanie - v šatniach, v bazénovej
časti stojanové vzduchotechnické výfuky v okolí relaxačného bazéna,
•
podľa potreby (obvykle počas sanitárnych dní alebo letnej odstávky) čistenie
vzduchotechnických potrubí umiestnených pod stropom relaxačného bazéna
•
umývanie okien plavárne – obvykle 1 x mesačne – počas sanitárneho dňa
•
čistenie okolia bazénov (steny + podlaha), schodísk + zábradlie, povrchu toboganu,
priestory saunového sveta
•
čistenie spoločných chodieb – zamestnanecká časť plavárne
•
čistenie kancelárii (1x mesačne – počas sanitárnych dní) – umývanie okien, radiátorov,
povrchu nábytku + podlahy
•
počas letnej odstávky čistenie aj priestorov bazénovej technológie v suteréne plavárne
•
periodicita všetkých spomínaných prác sa nedá naplánovať, keďže je závislá od počtu
návštevníkov a miery znečistenia, ktorá súvisí aj s ročným obdobím, preto by upratovací cyklus
mal byť nastavený podľa aktuálnej potreby
•
sezónne/jednorazové/nepravidelné/nepredvídateľné práce v rozsahu a termíne po dohode
oboch zmluvných strán(napr. čistenie dlažby a okolia vstupných dverí plavárne od znečistenia
holubmi alebo obdobné práce, ktoré sa nedajú vopred predpokladať)
Čas upratovania: každú stredu po 22.00 hod. a nedeľu po 21:00 hod.
Miesto poskytnutia služby:
Bratislava, Petržalka.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: možná po dohode s konateľom spoločnosti na
tel. č. 02/68 288 931 alebo e-mail: matus.hradela@petrzalka.sk
Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Lehota dodania zákazky/trvanie zmluvy: od 15.05.2019 do 15.05.2020.
Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohovú
platbu. Splatnosť faktúr je 14 dní.

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: dňa 30.04.2019 do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe do
9. podateľne Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
v nepriehľadnej zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať“ a heslom súťaže
„Upratovanie – Petržalská plaváreň“.
Podmienky účasti:
- Doklad o oprávnení poskytovať služby (živnostenské oprávnenie alebo výpis
z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu
zákazky), ktorý si verejný obstarávateľ overí v príslušnom registri.
- Potvrdenie o uspokojivom plnení zákazky(dokladom je referencia) alebo obdobný doklad
10.
v hodnote min. 10 000€ bez DPH(súhrnne) za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky
s uvedením odberateľa/objednávateľa, hodnotou zákazky(finančným plnením) a lehotou,
v ktorej bola zákazka realizovaná za obdobie max. 3 kalendárnych rokov ku dňu
vyhlásenia zákazky.
- Vyplnená Príloha – „Návrh na plnenie kritérií_Upratovanie plaváreň“
- Vvyplnený Návrh zmluvy_upratovanie plaváreň.
Kritériá na hodnotenie ponúk a otváranie ponúk:
Kritérium: Najnižšia cena. Uchádzač vpíše ceny do Prílohy – „Návrh na plnenie
11. kritérií_Upratovanie plaváreň“.
Otváranie ponúk: 30.04.2019 o 13:00 hod. v kancelárii č. 902 na 9. Poschodí(strana na,
ktorej je Všeobecná zdravotná poisťovňa).
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných
12. dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod., piatok od 800 hod. do 1200 hod., kedy je možné doručovať
písomnosti osobne.
Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.
V Bratislave, 15.04.2019

