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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO:  30794536
Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Župné námestie 5-6, 812 67  BRATISLAVA
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bučeková
Telefón: +421 220441812
Email: verejne.obstaravanie@upvsr.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.upsvar.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Upratovacie služby

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
14
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava 
detašované pracovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Zádielska 2, 040 01 Košice
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v jednotlivých objektoch. 
časť 1.: Upratovacie a čistiace služby v objekte na Župnom námestí 5-6, 812 67 Bratislava  
časť 2.: Upratovacie a čistiace služby v objekte detešovaného pracoviska Košice

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 90911200-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90910000-9,  90911300-9,  90919200-4 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

časť 1.: 47.000,-Eur bez DPH 
časť 2.: 18.000,-Eur bez DPH

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  65 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.02.2014
Ukončenie:  31.12.2015

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, v
zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
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podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname
podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm. h), verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname
podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. i) a písm. j),
verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods.
 
1písm. i ) a písm. j). 
 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť. 
 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti: Jedná sa o povinné náležitosti, ktoré musí verejný obstarávateľ vyžadovať podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Požaduje sa predloženie:  
a)dokladu podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej
banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, resp. o schopnosti
záujemcu plniť si finančné záväzky, nie starším ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky.
Potvrdenie musí obsahovať najmä: že bežný účet uchádzača nie je nepovolenom debete, v prípade splácania úveru
dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi
inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
spoločne. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti: Verejný obstarávateľ požaduje uvedený doklad za účelom preukázania, že záujemca je serióznym obchodným
partnerom so stabilným finančným zázemím.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových
inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Doklad musí byť originál
alebo úradne overená kópia. Uchádzač ďalej predloží čestné vyhlásenie o tom, že v iných bankách nemá záväzky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Požaduje sa predloženie:  
- dokladu podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky (predchádzajúce tri roky k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk) doplneným potvrdeniami o
kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
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zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo
záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti: Verejný obstarávateľ požaduje uvedené doklady za účelom preukázania, že záujemca má dostatočné skúsenosti
pre zabezpečenie splnenia predmetu zákazky v príslušnej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Požaduje sa predloženie:  
- dokladu podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb podľa písm. a)
musia byť preukázané minimálne dve (2) dodávky rovnakej alebo obdobnej služby, ako je predmet zákazky, (za Časť 1
min. 30.000,-Eur bez DPH pre každú dodávku samostatne; za Časť 2 min. 15.000,-Eur bez DPH pre každú dodávku
samostatne; ak uchádzač predkladá ponuku na obidve časti zákazky stačí predložiť 2 dodávky rovnakej alebo obdobnej
služby ako je predmet zákazky v hodnote min. 30.000,-Eur bez DPH samostatne), na ktorú uchádzač predkladá ponuku
za obdobie predchádzajúcich troch rokov.  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam obsahoval názov a sídlo objednávateľa, predmet plnenia zmluvy, obdobie
dodávky tejto služby, cena dodávky, meno a priezvisko osoby, u ktorej je možné si referenciu overiť, telefonický resp. e-
mailový kontakt na uvedenú osobu. Zoznam zmlúv musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača a musí byť
predložený v origináli alebo v osvedčenej kópii.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

8-3/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  30.12.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  30.12.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  30.12.2013 11:00
Miesto :  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava, zasadacia miestnosť - suterén

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

04.12.2013
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