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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Štátny ústav pre kontrolu liečiv

 sp.   2146/2019-2 Katarína Trnková
+421 2 50 70 12 77 11.10.2019

 

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Upratovacie a čistiace služby “
        - Výzva na predloženie ponuky

 

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Ulica: Kvetná, 82508, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 00165221
Kontaktná osoba: Katarína Trnková
E-mail: katarina.trnkova@sukl.sk
Tel.: +421 2 50 70 12 77

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom obstarania je vnútorné upratovanie a čistenie trojposchodovej administratívnej budovy (štyroch nadzemných podlaží
a jedného podzemného podlažia). Jedná sa o denné, týždenné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné  upratovacie, čistiace
a dezinfekčné práce (ďalej len „upratovacie služby“) v kancelárskych priestoroch, v  laboratóriách, v zasadacích priestoroch, v
sociálnych zariadeniach, v kuchynkách, v spoločenských priestoroch (chodba, schodisko, vstupná hala vrátane výťahu) a v ostatných
priestorov (garáž, archívne priestory a skladové priestory)  o výmere celkovej plochy 7 405,17 m 2. Požadované upratovacie služby
budú zabezpečené prostredníctvom pracovníkov úspešného uchádzača, rozsah a frekvenciu požadovaných služieb uvádzame v prílohe
č. 1.

Vykonanie upratovacích služieb sa bude realizovať v pracovných dňoch v ranných hodinách od 06:00 do 08:00 a poobedných
hodinách od 15:00 hod do 18:00 hod.  Upratovanie v archívnych priestorov, priestorov laboratórií a skladov sa bude vykonávať za
účasti povereného zamestnanca zo strany obstarávateľa.

Upratovacia činnosť v ranných hodinách v sebe zahŕňa: doplnenie toaletného papiera, ZZ utierok a tekutého mydla v dávkovačoch
umiestnených v sociálnych zariadeniach a  upratanie kancelárií odd. riaditeľa na III. poschodí, klientske centrum a podateľňu.

Upratovacia činnosť v poobedných hodinách v sebe zahŕňa upratanie ostatných kancelárií, zasadacích miestností, spoločenských
priestorov, kuchyniek, sociálnych zariadení a ostatných priestorov podľa uvedeného rozsahu požadovaných upratovacích a čistiacich
služieb.

Súčasťou požadovanej upratovacej služby je aj zabezpečenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, sáčkov do košov, dopĺňanie
zásobníkov toaletným papierom, ZZ utierkami, tekutým a penovým mydlom, zabezpečenie pracovných pomôcok a technického
vybavenia potrebného na vykonanie požadovanej práce zo strany úspešného uchádzača. Čistiace a dezinfekčné prostriedky požívané
pri poskytovaní upratovacích služieb musia spĺňať také požiadavky, ktorými nebude ohrozené zdravie človeka a životné prostredie.
 
Minimálny rozsah požadovaných druhov čistiacich a dezinfekčných výrobkov:
1. Čistiaci prípravok na  dezinfekciu WC mís a pisoárov 750 ml
2. Účinný čistiaci prostriedok na čistenie toaletných mís, umývadiel, bidetov, výleviek, kohútikov a batérií, ktorý odstraňuje vodný

Všetkým záujemcom



kameň, hrdzu a nečistotu 750 ml
3. Tekutý abrazívny čistiaci prostriedok s bieliacim účinkom odstraňujúci usadenú špinu, výborný na plastové, laminátové, keramické,
porcelánové, chrómované, hliníkové a smaltové povrchy 500 ml
4. Čistiaci prostriedok na odstránenie vodného kameňa  500 ml
5. WC gély so závesnými nádržkami a náhradné náplne
6. Čistiaci prostriedok na podlahu 5L
7. Ochranný prostriedok na nábytok proti prachu s ošetrujúcim účinkom, sprej 400ml
8. Prostriedok na čistenie skla s rozprašovačom, obsahuje alkohol a účinne odstraňuje mastnotu 500 ml
9 Sáčky do košov
 
Požadované druhy hygienického materiálu a náhradných náplní mydla do zásobníkov:
1. ZZ utierky, 2 vrstvové, biele vyrobené zo 100 % celulózy rozmery: 240 x 230 mm
2. Dvojvrstvový toaletný papier určený do zásobníkov, farba biela, priemer kotúča 28 cm, šírka kotúča 9 cm, priemer dutinky 65 mm,
obsah celulózy 100 %, návin: min. 280 m
3. Penové mydlo XIVU touch foam SOA 600 ml, náhradná náplň do zásobníkov
4. Tekuté mydlo CWS Best SOUP Standard 500 ml, náhradná náplň do zásobníkov CWS

Typ zákazky: Služby

CPV: 90910000-9 Upratovacie služby

3. Podmienky účasti:

Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 odsek 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky overí prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,

- uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čo preukáže čestným vyhlásením (Príloha č. 2). 

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Uchádzač
predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení sa do elektronického nástroja eZakazky, vložením podpísaných a naskenovaných
súborov (dokumentov) uvedených v podmienkach účasti do elektronického nástroja eZakazky a to pod názvom verejného
obstarávateľa a prislúchajúci názov tejto zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré
informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 Zákona. 

Prístup cez eProfil https://www.ezakazky.sk/sukl/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=55398596& 

Prístup pre uchádzača: https://www.ezakazky.sk/sukl/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=55398596&

Verejný obstarávateľ vzhľadom na predmet obstarania odporúča záujemcov/uchádzačov obhliadku uskutočnenia služby, aby si sami
overili potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola
kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na realizáciu predmetu zákazky. Náklady spojené s obhliadkou miesta
znáša uchádzač/záujemca. Obhliadku priestorov je možné vykonať  v termíne 15.10- 16.10.2019  na vyššie uvedenej adrese po dohode
s p. Špačekom, tel. č.: 02/  5070 1280, email:  ivan.spacek@sukl.sk

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 35 084 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 22.10.2019 , 14:00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Upratovacie a čistiace
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služby “. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na
Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Lehota viazanosti ponúk

31.01.2020

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

11. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí služby uzatvorená na dobu určitú 5 mesiacov

12. Miesto poskytnutie sluzieb

Kvetná 11, Bratislava

13. Obsah ponuky

- čestné vyhlásenie (príloha č. 2) podpísaný zodpovednou osobou uchádzača

- návrh na plnenie kritérií (príloha č. 3)podpísaný zodpovednou osobou uchádzača

- návrh zmluvy (príloha č. 4)podpísaný zodpovednou osobou uchádzača

13. Doplnujuce informacie

 Otváranie ponúk:  ponuky budú otvorené a sprístupnené dňa 22.10. 2019 o 14:20

Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné, po sprístupnení ponúk bude na základe kritéria na hodnotenie ponúk
stanovené poradie uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač,
ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel a bude mu zaslaná zmluva. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ
zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedeným dôvodu.

Zmena a odvolanie ponuky:

- doplnenie alebo zmenu ponuky alebo jej časti je možné vykonať priamo v elektronickom nástroji eZakazky stiahnutím svojej pôvodnej
ponuky alebo jej časti a vložením novej ponuky alebo jej časti, avšak len v lehote na predkladanie ponúk.

- ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o
vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní Mena a ceny uvádzané v ponuke

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby realizácie
poskytnutia služby. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 

navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,

sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH,

navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.



V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene
bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k
ponuke DPH platnú v SR.

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;

• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;

• nebude predložená ani jedna ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa
táto verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným
množstvom finančných prostriedkov.

S pozdravom

Katarína Trnková
+421 2 50 70 12 77
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


