
 
 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) 
 
1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, obstaráva pre Implementačnú agentúru 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

2. Názov predmetu zákazky: Upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove 
Druh zákazky: služba 
Spoločný slovník obstarávania: 90910000-9 Upratovacie služby 
                                                        90911200-8 Čistenie (upratovanie) budov 
                                                        39831300-9 Čistiace prostriedky na podlahu 
                                                        24455000-8 Dezinfekčné prostriedky   
 

 

3. Stručný opis zákazky:  
Predmetom zákazky je vykonávanie denných, týždenných, mesačných a ročných upratovacích a čistiacich služieb 
v administratívnych, spoločenských a priľahlých obslužných priestoroch vrátane čistiacich prostriedkov. 
Podrobná špecifikácia služieb je uvedená v Prílohe č. 3 návrhu zmluvy.     
 

4.  Miesto poskytnutia predmetu zákazky: administratívna budova, Nevädzová 5, Bratislava 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 39 720,- EUR bez DPH 
 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytovaní upratovacích služieb – Príloha č. 3 tejto Výzvy. 
 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Cena celkom v EUR s DPH. 
 

8. Podmienky účasti: 
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Uchádzač predloží upratovací poriadok, min. obsah upratovacieho poriadku: 
- plán a harmonogram upratovania, 
- plán a harmonogram umývania vnútorných okien, 
- min. počet osôb, ktorými bude uchádzač služby zabezpečovať, 
-  technologické postupy pri  upratovacích prácach a pri umývaní okien, 
-  zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), 
-  používanie enviromentálnych zásad pri upratovaní a umývaní okien. 
 

10. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 11.12.2017 do 10:00 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS (ďalej   
len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  
Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (Cena celkom 
v EUR s DPH)  a vloží nasledovné dokumenty:  

1. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 tejto výzvy) podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené plnomocenstvo),            
vo formáte PDF, 

2. Fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra na preukázanie splnenia požadovanej 
podmienky účasti v zmysle bodu 8. tejto výzvy, vo formáte PDF, 

3. Doklady na preukázanie splnenia požiadavky na predmet zákazky v zmysle bodu 9. tejto výzvy, vo 
formáte PDF, 

4. Vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje 
sa úradne osvedčené plnomocenstvo) návrh zmluvy vrátane príloh - Príloha č. 3 tejto výzvy, vo formáte 
PDF.                  

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Výzvy.  
 
 
 
 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/


 

 

11. Kontaktná osoba: Mgr. Angelika Klasztová, odbor verejného obstarávania 
                                        02/2046 2422, e-mail:  angelika.klasztova@employment.gov.sk 
 
PRÍLOHY :  Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria           
                    Príloha č. 2: Ostatné informácie 
                    Príloha č. 3: Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb                            
                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                  ----------------------------------------                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  Ladislav Raučina, riaditeľ OVO 
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