
Obchodné meno: 
Sídlo: 
ICO: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

štatutárny orgán: 

Kontaktné miesto: 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAž 

Senior Martin, n. o. 
Ambra Pietra 406/42 , 036 01 Martin 
45 732 663 
2023029591 
zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby vedenom Obv. úradom Žilina, reg . 
číslo OWS/N0-6/1 O 
Mgr. Gabiela Kuniaková, riaditef neziskovej organizácie 
Senior Martin 
Senior Martin, n. o., Ambra Pietra 406/42, 03601 Martin 

ako vyhlasovatel' 

v zmysle §281 až§ 288 Obchodného zákonníka 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o návrh na uzatvorenie zmluvy na dodanie 
tovarov a služieb 

1. Predmet dodávky 

P. č. Názov činnosti ( Počet kusov Krátky popis 
predmetu) 

1 Všestranná údržba Viď. príloha Všestranná údržba objektu 
objektu sociálnych , technologických zariadení 
služieb, a prevádzkovanie kotolne 
technologických 
zariadení 
a prevádzkovanie 
kotolne 

2. Technické špecifikácie a opis predmetu zákazky 

3. Rozpočtové náklady 

Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume 250.000,- bez DPH EUR. 

4. Miesto plnenia 

Miestom plnenia je miesto realizácie projektového zámeru: 

/Kraj 
Obec, PSČ 

I Žilinský kraj 
Martin, 036 01 



I Ulica, číslo I Ambra Pietra 406/42 

5. Podmienky sút'aže 

a) Súťaže sa mažu zúčastnit' tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby. 
Termín predloženia návrhov je do 20.06.2014 do 12:00 hod. 

b) Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je 
uvedené meno účastníka a označenie "Obchodná verejná súťaž na 
uzatvorenie zmluvy na dodávku služieb „ÚDRŽBA" - NEOTVÁRAŤ" 

V obálke účastník predloží : 

1. Cenovú ponuku 

c) Ponuka musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku , príp. v českom jazyku (v 
prípade iného jazyka sa požaduje úradne overený preklad) . 

d) Obálka musí byť doručená do sídla vyhlasovatel'a Senior Martin n. o. , Ambra 
Pietra 406/42, 036 01 Martin spósobom tak, aby jej prijatie mohlo byť 

zaevidované najneskór dňa 20.06.2014 do 12:00 hod. Návrh doručený po 
stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo 
stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. 

e) Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskuteční v sídle vyhlasovatel'a do 5 dní od 
podania návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy viazané. Vyhlasovate l' bude 
písomne informovat' neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 
25.6.2014. 

f) V prípade potreby objasnit' údaje uvedené vo výzve, moze ktorýkol'vek z 
uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby : 

Mgr. Gabriela Kuniaková, Senior Martin , n. o. , Ambra Pietra 406/42 
Martin 

g) Vybraný návrh súťaže vyhlasovatel' oznámí účastníkovi v lehote do 5 dn í od 
vyhodnotenia súťaže . 

h) Náležitosti zmluvy na dodanie služieb všestranná údržba objektu sociálnych 
služieb, technologických zariadení a prevádzkovanie kotolne prílohe číslo 1 
tohto Vyhlásenia. 



i) Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude 
stanovenie: 

• Najnižšia celková cena predmetu obstarania . 

Víťaz súťaže bude uchádzač s najlacnejšou ponukou . 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovatera 

a. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže , alebo súťaž zrušiť 
podl'a § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

b. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 
verejnej obchodnej súťaži. 

c. Vyhlasovater si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podl'a § 
287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a 
ukončiť súťaž ako neúspešnú. 

d. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo predÍžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže . 

V Martine dňa: 05.05.2014 · nim~ f·[t·n, n"Jf)?· . . 
A .bra P1 • · 1 1 

, 

• "i~' ; ,.. .!._ 

Príloha č. 1 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 

Všeobecné názvy pod fa CPV : 50710000-5 - opravy a údržba elektrických 
a mechanických zariadení budov 

50720000-8 - opravy a údržba ústredného kúrenie 
50721000-5 - prevádzka vykurovacích zariadení 
50800000-3 - rózne opravárenské a údržbárske 

služby 

Opis predmetu zákazky a minimálnych znalostí : Obsluha kotolne, kontrola 
klimatizácie, kúrenia, obsluha dieselgenerátora, kontrola a nastavenie steaboxov 
a TV prijímačov , kontrola ·senzorov na chodbách, nastavovanie antén, kosenie, 
údržba trávnatých porastov, čistenie odtokových žl'abov 1 krát mesačne , 

odpratávanie snehu, čistenie chodníkov od snehu, posýpanie ciest a chodníkov, 
ostatné malé stavebné opravy , výmena žiaroviek, nastavovanie lóžok klientov a ich 
oprava, bežná údržba sanity WC misy, umývadlá, sprchovacie kúty, odtoky 
umývadiel. Pracovná doba 7 dní aj sobota, nedera + sviatky minimálne 4 hod. v 24 
hodinovom cykle. 



NÁVRH ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBA ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ 

Uzatvorená podl'a §261,266 a 536 Obchodného zákonníka 
(zákona č. 51311991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) 

ako výsledok verejnej obchodnej súťaže podl'a § 281 a 288 Obchodného zákonníka zo dňa„„ „„„ 2014 

1.1 Objednávatel': 

V zastúpení štatutárneho zástupcu: 

IČO : 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
Oprávnený rokovat' vo veciach: 

zmluvných 

technických 

Kontaktné údaje: 
telefon-

mobil 

fax 

1.2 Poskytovatel': 

obchodné meno 

Štatutámy zástupca: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
IČO: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Oprávnený rokovat' vo veciach: 
- technických · 

Kontaktné údaje: 
telefon 

fax 

email 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

Senior Martin, n.o. 
Ambra Pietra 406/42, 036 01 Martin 
Mgr. Gabriela Kuniaková - riaditel' neziskovej 
organizácie 
45732663 
2023029591 
Tatra banka a.s. 
2928836497 /1100 

Mgr. Gabriela Kuniaková - riaditel' 
Mgr. Idka Čipkalová 

043/3241871 

0911 661 292 



2. PREDMET PLNENIA 

predmetom zmluvy je: CPV : 

50710000-5 - opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení 

budov 

50720000-8 - opravy a údržba ústredného kúrenie 

50721000-5 - prevádzka vykurovacích zariadení 

50800000-3- opravárenské a údržbárske služby 

Pracovná doba 7 dní aj sobota, nedera+ sviatky minimálne 4 hod. v 24 hodinovom 
cykle . Do ceny musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia I 
mzda pracovníkov, doprava, drobný nákup do 50 EUR, spotrebný materiál, náradie /. 
Opis predmetu zákazky a minimálnych znalostí : Obsluha kotolne, kontrola 
klimatizácie, kúrenia, obsluha dieselgenerátora, · kontrola a nastavenie steaboxov 
a TV prijímačov , kontrola senzorov na chodbách , nastavovanie antén, kosenie, 
údržba trávnatých porastov, čistenie odtokových žfabov 1 krát mesačne , 
odpratávanie snehu , čistenie chodníkov od snehu, posýpanie ciest a chodníkov, 
ostatné malé stavebné opravy , výmena žiaroviek, nastavovanie lóžok klientova ich 
oprava, bežná údržba sanity WC misy, umývadlá, sprchovacie kúty, odtoky 
umývadiel. Pracovná doba 7 dní aj sobota, nedel'a + sviatky minimálne 4 hod. v 24 
hodinovom cykle. 



3. ČAS PLNENIA 

3 .1. Poskytovatel' sa zavazuje poskytovať dohodnuté zmluvné podmienky : do vyčerpania finančných 

prostriedkov 

4. MIESTO PLNENIA 

4.1. Miestom plneniaje objekt objednávatel'a Ambra Pietra 406/42, 036 01 Martin. Poskytnutá bude 
projektová dokumentácia kotolne, klimatizácie, kúrenia budovy, jednotlivých miestností spolu 
s rozvodmi. 

5. CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

5.1. Celková cena dodávky je stanovená obchodnou verejnou súťažou . 

5.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu údržba celého objekt nasledovne: 

Cena bez DPH DPH20% Cena s DPH Celkom hodín Cenacelkom DPH 20% Cena celkom 
bez DPH s DPH 

I hod/€ 

Cena bez DPH v€ 

DPH20%v€ 

Cena celkom vrátane DPH v€ 

Až do vyčerpania finančného limitu .................. € s DPH. 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A F AKTURÁCIA 

6.1. Právo dodávatel'a na cenu za práce vzniká ich vykonaním, pričom sa budú uhrádzať výlučne 
uhrádzať výlučne vystavením a doručením faktúry . Protokol bude tvoriť prílohu faktúry na 
ktorom bude uvedené , kto vykonal prácu /meno pracovníka/ a počet hodín v danom mesiaci. 
Protokol bude odsúhlasený objednávatel'om. 

6.2. Faktúra bude predložená objednávatel'ovi v dvoch v}'tlačkoch a bude obsahovať náležitosti 
obvyklé v obchodnom styku . 



6.3. Objednávatel' je oprávnený pred uplynutím Jehoty splatnosti vrátiť poskytovatel'ovi bez 
zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo 
vrátenej faktúre ich musí vyznačit'. 

6.4. Poskytovatel' je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotovit' novú. Opravou faktúry prestáva plynúť 
póvodná lehota splatnosti. 

6.5. Splatnost' faktúry je do 14 dní od predloženia objednávatel'ovi. 

6.6. Dodávatel' sa zavazuje vykonávať práce riadne a včas v súlade so zmluvou, príslušnými právnymi 
predpismi, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. 

6.7. Dodávatel' sa zavazuje dodržiavať pokyny objednávatel'a, bezodkladne od výzvy objednávatel'a 
odstrániť akékol'vek nedostatky. 

6.8. Udržiavať pri výkone činností a služieb poriadok, čistotu a bezpečnost', odstraňovať odpady 
a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou. 

6.9. Nahradit' škodu, ktorú spósobí objednávatel'ovi alebo tretím osobám pri vykonávaní činností 
podl'a tejto zmluvy. 

6.1 O. Dodávatel' je povinný dodržiavať tiež tieto zákazy v budove - zákaz požívania a vnášania 
alkoholu, zákaz fajčenia mimo na to vyhradených miest, zákaz vynášania pomócok z budovy bez 
písomného súhlasu objednávatel'a. 

6.11 . Dodávatel' zabezpečí používat' ochranné pracovné prostriedky a pomócky pri vykonávaní 
prac v objekte objednávatel'a. 

7. OSTATNÉ USTANOVEN/A, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

7 .1. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• keď poskytovatel' z vlastnej viny nezabezpečí uvedenú služby svojimi pracovníkmi. 

• keď pri poskytovaní služby pracovníkmi poskytovatel'a z nedbanlivosti alebo 
úmyselne vznikne škoda na majetku objednávatel'a . 

8. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP 

8.1. Predmetom tejto . . dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 a §18 zákona č . 124/2006 Z.z. a zabezpečenia 
ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č . 314/2001 Z.z. v objektoch objednávatel'a pri plnení 
výkonov. 

8.2. Poskytovatel' zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorí vykonávajú práce v objektoch 
objednávatel'a. Za plnenie opatrení v oblasti ochraný pred požiarmi pri vykonávaných prácach 
v objektoch dodávatel'ským spósobom zodpovedá poskytovatel'. 



8.3. Zodpovednosť pri realizácii výkonov v objektoch objednávatel'a, za škody na majetku 

objednávatel'a, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá v 

plnom rozsahu poskytovatel'. 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVEN/A 

9.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celýmjej obsahom ajej potvrdením a podpísaním 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

9.2 Zmluva m6že byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

9.3 Pokial' v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 

9 .4 Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávatel' obdrží dva a poskytovatel' 

jeden výtlačok. 

9.5 Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' 1.7.2014 a musí byt' podpísaná oboma zmluvnými 

stranami. Objednávatel' nie je povinný zverejňovať zmluvu v centrálnom registri zmlúv úradu 
vlády. 

V Martine dňa: V Martine dňa: 

Poskytovatel' Objednávatel' 



Názov, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Príloha číslo 1 

riadok č. 

1 

Názov predmetu. 
zákazky 

celková cena za 
poskytnutie 
údržbárskvch práca 

Cenová ponuka 
Kalkulačný list 

Údržba v domove sociálnych služieb 
Senior Martin, n. o. , Ambra Pietra 406/42 , 036 01 Martin 

MJ 
cena v€ bez 

DPH 20 % cena s DPH celkom hodiny cena bez DPH 
DPH 

hodina/€ 5500 hodín 

Cena celkom 

DPH cena s DPH 

Všeobecné názvy pod fa CPV : 50710000-5 - opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov 
50720000-8 - opravy a údržba ústredného kúrenie 
50721000-5 - prevádzka vykurovacích zariadení 
50800000-3 - rózne opravárenské a údržbárske služby 

Opis predmetu zákazky a minimálnych znalostí : 
Obsluha kotolne, kontrola klimatizácie, kúrenia, obsluha dieselgenerátora, kontrola a nastavenie steaboxov a TV prijímačov, 

kontrola senzorov na chodbách, nastavovanie antén, kosenie, údržba trávnatých porastov, čistenie odtokových žl'abov 1 krát 
mesačne, odpratávanie snehu, čistenie chodníkov od snehu, posýpanie ciest a chodníkov, ostatné malé stavebné opravy, 

výmena žiaroviek, nastavovanie lóžok klientova ich oprava, bežná údržba sanity , WC misy, umývadlá, sprchovacie kúty 
odtoky umývadiel. Pracovná doba 7 dní aj sobota, nedel'a + sviatky minimálne 4 hod. v 24 hodinovom cykle 

pečiatky a podpis 


