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  Príloha smernice č. 5 
 

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: Základná škola   
Sídlo: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava   
IČO: 360 60 917  
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Tomaškovičová  
e-mail: tomaskovicova@prikrizi.sk  
Tel. č.: +421 911 234 665  

2. Názov predmetu zákazky:  „Upratovacie služby “ 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  

Hlavný predmet zákazky: 
 
90919000-2  Služby na upratovanie kancelárií, škôl a čistenie kancelárskeho vybavenia 
90919300-5  Čistenie (upratovanie) škôl 
90911003-6  Služby na upratovanie ubytovacích zariadení, budov a čistenie okien 
90919200-4  Čistenie (upratovanie) kancelárií  
 
Druh predmetu zákazky: služby 
 
V predmete zákazky je zahrnuté: upratovanie, čistenie, leštenie, umývanie, zametanie, 
vyhadzovanie odpadkových košov 

 
4. Opis predmetu zákazky:   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť upratovanie v priestoroch Základnej školy Pri kríži 
11, 84102 Bratislava. Upratovanie sa týka tried, kabinetov učiteľov, sociálnych miestností, 
zasadačiek, chodby, žiackych šatní, schodištia, ktoré súvisí s umývaním, čistením, leštením, 
dezinfekciou, upratovaním, vynesením odpadkových košov, umývanie dvier, okien 
V cene sú zahrnuté čistiace prostriedky, s ktorými dodávateľ vykonáva upratovanie t.j. 
čistiace a leštiace prostriedky, vrecia na odpad, náradie, vysávače, leštiace papiere, handry 
a pranie handier. 
V cene nie je zahrnuté – toaletné papiere a mydlá. 
Verejný obstarávateľ odošle žiadosť na predkladanie ponúk trom hospodárskym subjektom. 
Ostatní záujemci, za účelom získania žiadosti na predkladanie ponúk, môžu o ňu požiadať 
cez emailovú adresu: tomaskovicova@prikrizi.sk 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 24 000,00 euro bez DPH 

 

6. Miesto a termín poskytnutia služby: Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava 

Začiatok realizácie: 23. marca 2022 

Koniec realizácie:    22. marca 2022 

 

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

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.  
. 

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: tomaskovicova@prikrizi.sk 
- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 

obchodné meno uchádzača a heslo:  upratovacie služby 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21. marca 2022  

 

12. Vyhodnotenie ponúk: 22. marca 2022 

 

13. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 23. marca 2022 
 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
14.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  
14.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom 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.  

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

14.4 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 dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 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.  

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

14.6  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. 

14.7 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 
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15. Obsah ponuky  

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- Podmienky účasti: 
- Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 „Návrh na 

plnenie kritérií“ 
- Čestné vyhlásenie  

     

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH 

 
Stanovenie najnižšej cenovej ponuky k požadovanej kvalite bude kritériom k plneniu 
predmetu zákazky, postup sa bude považovať za ukončený a víťaznému uchádzačovi 
bude vystavená objednávka a zmluva na plnenie predmetu zákazky. 

 

17. Podmienky financovania:  Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu.  
 

18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  kúpna zmluva 
 
 
v Bratislave 14. marca 2022 

                                                                                    v. r. 

                                                                                 Mgr. Iveta Mikšíková – riaditeľka školy  

 
                                                                                        v. r. 
                                                                                Mgr. Ingrid Tomaškovičová – vecný gestor 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky – špecifikácia (príloha smernice č.9) 
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu vo VO 

 


