
Č. :17/00488 

 

Výzva  

na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

 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: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 

Adresa: Ul. 26.novembra 1507/2, 066 18  Humenné 

IČO: 00611018 

DIČ: 2021166862 

Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA 

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Halušková 

Telefón: 057 /775 2794 

 

2) Predmet zákazky 

Pravidelný výkon upratovacích služieb kancelárskych, sociálnych a spoločných priestorov 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom. Rozloha miestností 

spolu 802,10 m2 toho: kancelárske 505,92 m2, sociálne 29,76 m2, kuchynky 27,36 m2, 

spoločné priestory (chodba, schodište, vstup, zádverie) 239,06 m2. Poskytované služby budú  

vrátane čistiacich prostriedkov, bez toaletných potrieb. Vykonávanie upratovacích prác denne 

v pracovných dňoch  umožnené od 14,30 hod. do 16,30 hod. 

 

3) Druh  zákazky: 

Zákazka s nízkou hodnotou 

 

4) Lehota, miesto a spôsob na predloženie ponuky: 

Lehota: do 21.04.2017 do 13,00 hod pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu. 

Miesto: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. 

novembra 1507/2, 066 18  Humenné. 

Spôsob predloženia ponuky: Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač 

vloží svoju ponuku do uzavretej nepriehľadnej obálky, ktorá musí obsahovať: 

- názov a adresu kontaktného miesta, na ktoré má byť ponuka doručená (viď miesto) 

- obchodné meno a adresu sídla uchádzača 

- označenie obálky nápisom „NEOTVÁRAŤ“ s uvedením hesla „upratovanie“. Spôsob 

doručenia – poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne 

verejného obstarávateľa. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. Po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude 

vrátená uchádzačovi neotvorená. 

 

5) Spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhovaná ponúknutá cena bude vyjadrená v EUR. Uchádzač predloží cenovú 

ponuku na kompletný predmet zákazky. 

Ak uchádzač: 

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej DPH), navrhovanú ponúknutú cenu uvedenie v 

zložení: 



- navrhovaná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH 

- navrhovaná cena vrátane DPH 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom 

DPH, upozorní! 

c) cena bude určená za 1 m2 upratovanej plochy a celková cena za služby za mesiac 

 

6) Otváranie ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 21.04.2017 

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska 

splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči 

ponuky, ktoré 

nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky 

alebo 

náležitosti ponuky. 

 

7) Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena  

 

8) Podmienky účasti uchádzačov: 

Dodávateľ musí predložiť spolu s cenovou ponukou kópiu dokladu o oprávnení podnikať. 

 

 9) Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazy z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

10) Ďalšie doplňujúce informácie: 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku 

prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. 

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi verejným 

obstarávateľom 

a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom.  

 

 

 

Humenné,30.03.2017 

 

 

 

 

       Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA 

               regionálny hygienik a VSÚ 

 



Špecifikácia upratovacích služieb – RÚVZ so sídlom v Humennom 

 

Denná činnosť: 

- vyprázdniť odpadové koše a nádobu od skartovacieho stroja, 

- vyčistiť a dezinfikovať dámske a pánske sociálne zariadenia (vyčistiť umývadlá, armatúry, 

konzoly, zrkadlá, držiaky na mydlo, držiaky na utierky, WC misy, dosky, splachovacie 

nádržky, držiaky toaletného papiera), 

- umytie podlahy WC 

- umytie podlahy a vysávanie v miestnosti sekretariát 

- umytie podláh chodieb, schodov, vnútorné schodište, zádverie, vonkajší vstup do budovy 

(podesta a schodište) v mesiacoch november až február denne 

 

Činnosť vykonávaná 1x týždenne 

-umývanie podláh a vysávanie kancelárií 

 

Činnosť vykonávaná 2x týždenne  

 - umytie podláh chodieb, schodov, vnútorné schodište, zádverie, vonkajší vstup do budovy 

(podesta a schodište) v mesiacoch marec až október 2x týždenne 

-utrieť prach z pracovných stolov, vedľajších stolíkov, odkladacích plôch, parapetných  

dosiek, skríň, stolových svietidiel a ostatného nábytku na voľne dostupných plochách, 

- odstrániť nečistoty z dvier kancelárií a obkladačiek na stenách v sociálnych zariadeniach, 

-utrieť kuchynský nábytok vlhkou handrou na voľne dostupných plochách v 

dennej miestnosti pre zamestnancov (kuchynka), 

 

Mesačná činnosť: 

- utrieť pracovné stoly, odkladacie stoly, skrine a ostatný drevený nábytok vlhkou handrou a 

napustiť vhodnou politúrou, 

- utrieť prach suchou, príp. vlhkou handrou z rôznych rámov, tabúľ, zárubní, hasiacich 

prístrojov a pod, 

- dôkladne  poumývať, resp. vydrhnúť podlahy a prahy dvier, 

- odstrániť pavučiny, 

- odstrániť prach a utrieť vlhkou handrou prach zo stoličiek, kresiel, povysávať textilné  

poťahy nábytku, 

- vyčistiť dvere, vrátane výplní, zárubne, kľučky a kovania, 

- očistiť vypínače, svietidlá, elektrické zásuvky, ventilátory, resp. ostatné elektrické  

spotrebiče (najmä chladničky, varič, a pod.), 

- umyť a preleštiť sklenené tabule (výplne) a zrkadlá 

 

2x ročne 

-umývanie okien v mesiacoch apríl a október 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


