
Obchodné meno: 
Sídlo: 
ICO: 
I Č DPH: 
Registrácia : 

štatutárny orgán: 

Kontaktné miesto: 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Senior Martin, n. o. 
E.B. Lukáča 2 , 036 01 Martin 
45732663 
2023029591 
zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby vedenom Obv. úradom Žilina, reg . 
číslo OWS/N0-6/1 O 
Ing.arch. Dušan Holan„ riaditer 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 Upratovanie Viď. príloha Upratovanie vnútorných 
vnútorných priestorov priestorov objektu domova 
objektu domova sociálnych služieb 
sociálnych služieb 

2. Technické špecifikácie a opis predmetu zákazky 

3. Rozpočtové náklady · 

Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume 291.000,- bez DPH EUR. 

4. Miesto plnenia 

Miestom plnenia je miesto realizácie projektového zámeru: 

Kraj . Žilinský kraj 
Obec, PSČ Martin, 036 01 
Ulica, číslo Ambra Pietra 406/42 



5. Podmienky súťaže 

a) Súťaže sa mažu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby. 
Termín predloženia návrhov je do 21.10.2013 do 15:00 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 „UPRATOVANIE VNÚTORNÝCH 
PRIESTOROV" - NEOTVÁRAŤ" 

V obálke účastník predloží: 

1. Cenovú ponuku 

c) Ponuka musí byť vypracovaná 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., E.B. 
Lukáča 2, 036 01 Martin spasobom tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované 
najneskar dňa 21.10.2013 do 15:00 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 uskutoční v sídle vyhlasovatel'a do 5 dní od 
uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy 
viazané. Vyhlasovatel' bude písomne informovať neúspešných účastníkov súťaže 
o výsledku súťaže do dňa 31.10.2013. 

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

Ing.arch. Dušan Holan, Senior Martin, n. o. , E.B. Lukáča 2 Martin 

g) Vybraný návrh súťaže vyhlasovatel' oznámi účastníkovi v lehote do 5 dní od 
vyhodnotenia súťaže. 

h) Náležitosti zmluvy na dodanie upratovacích služieb sú uvedené v prílohe číslo 1 
tohto Vyhlásenia. 

Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude 
stanovenie: · 

• Najnižšia celková cena predmetu obstarania . 

Víťaz súťaže bude uchádzač s najlacnejšou ponukou . 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovatefa 



a. Vyhlasovater 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. Vyh lasovater 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. 

Se . 
V Martine dňa: 09.09.2013 

Príloha č. 1 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 

90920000-2 Sanitárne služby v zariadeniach 

90911100-7 Upratovacie služby ubytovacích zariadení 

90919200-4 Čistenie (upratovanie) kancelárií 

90911300-9 Umývanie okien 

t' n, n.o. 
{"1 M rtinQ) 

Popis : upratovanie priestorov domova sociálných služieb v objekte Senior Martin, 
Ambra Pietra 406/42, Martin : Upratovanie suterén , I. a V. poschodia I podlahová 
plocha 1926 m2, ostatné plochy WC, umývadlá, sprchy, kl'učky , nábytok, radiátory, 
parapetné dosky, zábradlie 674 m2, dvere plné 76 kusov 255 m2, dvere presklené 87 kus 
425 m2, celkom za celú plochu 3280/ 
Upratovanie celkom 3280 m2 2 krát derme = 6560 m2 x 365 dní =2 394 400 x 4 roky = 
9 577 600 m2 
Mimoriadne upratovanie - umývanie okien 4520 m2 x 2krát ročne = 9040 x 4 roky = 
36 160 m2 



Návrh ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY - UPRATOVANIE VNÚTORNÝCH 
PRIESTOROV A OKIEN V DOME SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

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 

1.1 Objednávatel': 

V zastúpení štatutámeho zástupcu: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Oprávnený rokovat' vo veciach: 

zmluvných 
technických 

Kontaktné údaje: 
telefón 
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: 
telefón 
fax 
email 

„ ........ „.2013 

1. Zl\1LUVNÉ STRANY 

Senior Martin, n.o. 
E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin 
Ing.arch. Dušan Holan - riaditel' 
45732663 
2023029591 
Tatra banka a.s. 
2928836947/1100 

Ing.arch. Dušan Holan - riaditel' 
Mgr. Paula Ruttkayová 

043/3241871 
0911 661 292 

2. PREDMET PLNENIA 

predmetom zmluvy je: CPV : 90920000-2-Sanitáme služby v zariadeniach, 
90911100-7-Upratovacie služby ubytovacích zariadení,90919200-4-Čistenie (upratovanie) kancelárií, 
90911300-9- Umývanie okien, 



3. ČAS PLNENIA 

3.1 Poskytovatel' sa zavazuje poskytovat' dohodnuté zmluvné podmienky : od 11.11.2013 
v trvaní do vyčerpania finančných prostriedkov. 

3.2 Príloha č. 1 - upratovanie priestorov domova sociálnych služieb v objekte Senior Martin, 
Ambra Pietra 406/42, Martin : Upratovanie sut_erén , I. a V. poschodia I podlahová 
plocha 1926 m2, ostatné plochy WC, umývadlá, sprchy, kl'učky , nábytok, radiátory, 
parapetné dosky, zábradlie 674 m2, dvere plné 76 kusov 255 m2, dvere presklené 87 kus 
425 m2, celkom za celú plochu 3280/ 
Upratovanie celkom 3280 m2 2 krát derme = 6560 m2 x 365 dní =2 394 400 x 4 roky = 
9 577 600 m2 
Mimoriadne upratovanie - umývanie okien 4520 m2 x 2krát ročne = 9040 x 4 roky = 
36 160 m2 

Celkomm2 Cena bez DPH DPH20% Cena s DPH 1 Cena celkom s 
1 m2 m2 DPH 

Upratovanie 9 577 600 
vnútomých m2 
priestorov 
Umývanie 36 160 m2 
okien 
Cena celkom s DPH za upratovanie vnútomých priestorov a umývanie okien 

4. MIESTO PLNENIA 

4.1 Miestom plneniaje objekt objednávatel'a Senior Martin Ambra Pietra 406/42, 036 01 
Martin. 

5. CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

5.1 Celková cena dodávky je stanovená obchodnou verejnou súťažou . 

Cena celkom bez DPH v€ 

DPH20%v€ 

Cena celkom vrátane DPH v€ 

Bude na každý mesiac vystavená objednávka podl'a skutočne odpracovaných výkonov, 
ktorá bude tvoriť prílohu k faktúre. 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

6.1 Úhrada za poskytovanie služieb bude vykonaná mesačne na základe skutočne 
odpracovaných výkonov. 



6.2 Faktúra bude predložená objednávatel'ovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovat' 
náležitosti obvyklé v obchodnom styku spoločne s odsúhlasenou objednávkou za 
jednotlivý mesiac. 

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

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

6.5 Splatnost' faktúry je do 21 dní od predloženia objednávatel'ovi. 

7. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

7.1 Ak poskytovatel' z vlastnej viny nedodržiava dohodnuté termíny upratovacích služieb. 
zhotovitel' je povinný pri vzniku mimoriadnej udalosti, alebo úrazov v priestoroch 
objednávatel'a vykonať hlasovaciu povinnost'. 

7.2 Zhotovitel' je povinný dodržiavať zásady požiamej ochrany a bezpečnosti pri praci. 
V prípade požiaru treba postupovat' v zmysle požiamych a poplachových smemíc 
objednávatel'a. 

7.3 Pracovné pomócky a prostriedky osobnej ochrany zabezpečí zhotovitel' na vlastné 
náklady. 

7.4 Zhotovitel' je povinný poučit' svojich zamestnancov o pravidlách BOZP a 
dodržiavať ich. 

7.5 V prípade dokázaného poškodenia alebo straty majetku objednávatel'a spósobenej 
zhotovitel'om, zhotovitel' zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknuté škody. Vzniknuté 
škody je zhotovitel' povinný odstrániť v plnom rozsahu na vlastné náklady ihned' po 
ich zistení. 

7.6 Poverená osoba pre styk s objednávatel'om je ................... a na výkon kontrolnej 
činnosti zhotovitel'a Mgr. Paula Ruttkayová . 

7.7 Zhotovitel' sa zavazuje najneskór v deň nástupu na pracovisko poučit' svojich 
zamestnancov o povinnosti utajovat' údaje o zariadeniach. Priestorových pomeroch u 
objednávatel'a a iných skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s realizáciou 
zmluvy. Povinnosťou zhotovitel'aje aj upozornit' svojich zamestnancov na to, že 
prezradenie akýchkol'vek skutočností, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením 
predmetu tejto zmluvy, móže mať pre nich trestno-právne následky. Povinnost' 
zachovávat' mlčanlivosť je bez časového obmedzenia a platí pre zhotovitel'a a 
jeho zamestnancov aj po zániku dodávatel'skej zmluvy a pracovného pomeru jeho 
zamestnancov. 



7.8 Zhotovitel' zabezpečuje na plnenie predmetu tejto zmluvy kvalitné čistiace prostriedky 
zodpovedajúce svojim zložením čistených povrchov. Zhotovitel' poskytne čistiace a 

hygienické prostriedky pre plnenie tejto zmluvy. Zároveň sa zavazuje používať len 
také výrobky, ktoré vylučujú poškodenie čistených objektov a zariadení. 

7.9 Objednávatel' sa zavazuje bezplatne poskytovať zhotovitel'ovi studenú a teplú 
vodu a elektrickú energiu, potrebnú pre vykonávanie prác. Objednávatel' sa zavazuje 
bezplatne poskytnúť zhotovitel'ovi uzamykatel'rié skladové priestory adekvátne k 
rozsahu požadovaných služieb, na uskladnenie technických a čistiacich 
prostriedkov a šatne, resp. iné vhodné priestory určené na prezliekanie zamestnancov 

zhotovitel' a. 

7 .1 O Zamestnanci zhotovitel' a sú povinní odovzdať všetky veci nájdené na miestach 
výkonu práce určenému zamestnancovi objednávatel'a a tomuto hlásit' zistené závady 
a poškodenia nábytku a ostatných zariadení v priestoroch výkonu práce. V prípade 
zistenia akejkol'vek aj drobnej závady zistenej počas vykonávania upratovacích 
služieb/vody, svetlo, dvere a pod./ oznámi pracovník zhotovitel'a, ktorý poruchu zistil, 

túto skutočnosť zodpovednej osobe objednávatel'a s požiadaním o jej zápis do 
"Knihy závad." Objednávatel' zabezpečí zhotovitel'ovi priestor na sústreďovanie 
odpadu, ktorý vznikne pri upratovaní a čistení. Zhotovitel' je povinný riadiť sa pritom 
pokynmi objednávatel'a. Za likvidáciu vzniknutého odpadu zodpovedá objednávatel'. 

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 ochrany 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.ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA 

9. 1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením 
a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

9.2 Zmluva móže byt' 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' 11.11.2013 a musí byt' podpísaná oboma 

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

V Martine dňa: 

Obj ednávatel' : 
Ing.arch Dušan Holan, 
riaditer Seniro Martin n. o. 

V Martine dňa : 

Poskytovatel' 



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

riadok č. 

1 

1 

Cenová ponuka 
Kalkulačný list 

Upratovanie v domove sociálnych služieb 
Senior Martin n. o. E. B. Lukáča 2 Martin, prevádzka Ambra Pietra 406/42 Martin 

Názov predmetti 
MJ 

cena v € bez 
DPH 20 % cena s DPH celkom kg cena bez DPH DPH cena s DPH 

zákazky DPH 

celková cena za 

poskytnuté služby - m2/€ 9577600 m2 

vnútomé upratovanie 

celková cena za 
poskytnuté služby - m2/€ 36160 m2 

umývanie okien 

Cena celkom 

Všeobecné názvy podl'a CPV : 90900000-2 - Sanitárne služby v zariadeniach, 

90911100-7 - Upratovacie služby ubytovacích zariadení, 

90919200-4 - Čistenie (upratovanie) kancelárií, 

90911300-9 - Umývanie okien, 

Predmetom súťaže je upratovanie priestorov domova sociálnych služieb v objekte Senior Martin, Ambra Pietra 406/42, Martin : Upratovanie : 

suterén, I. a V. poschodia /podlahová plocha 1926 m2, ostatné plochy WC, umývadlá, sprchy, kl'učky, nábytok, radiátory, parapetné dosky, zábradlie 

674 m2, dvere plné 76 kusov 255 m2, dvere presklené 87 kus 425 m2, celkom za celú plochu 3280/ 

Upratovanie celkom 3280 m2 2 krát denne = 6560 m2 x 365 dní =2 394 400 x 4 roky= 9 577 600 m2 

Mimoriadne upratovanie - umývanie okien 4520 m2 x 2krát ročne = 9040 x 4 roky= 36 160 m2. 

Podpis a pečiatka 


