Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní.
Telekomunikačný úrad SR v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z . z. o verejnom
obstarávaní zverejňuje zámer zadať zákazku na poskytnutie služby s názvom
"Upratovacie služby" v rozsahu:
Denné upratovanie (pondelok až piatok):
- umývanie sociálnych zariadení
- umývanie umývadiel v kanceláriách
- vyprázdňovanie smetných košov
- umývanie hlavného schodiska vrátane schodiska do suterénu a chodieb všetkých
poschodí
- utieranie prachu zo stolov
Upratovanie 1 x do týždňa:
- vysávanie kobercov
- doplňovanie papierových utierok do zásobníkov (utierky dodá úrad)
- umývanie parapetných dosiek,
- odstránenie prachu z povrchových plôch kancelárskeho nábytku, ošetrenie a preleštenie
nábytku
- odstránenie prachu z parapetných dosiek, ak sú tieto prístupné vrátane schodiska
- doplnenie toaletného papiera do zásobníkov (papier dodá úrad)
- doplnenie tekutého mydla do zásobníkov (mydlo dodá úrad)
- dezinfekcia hygienických zariadení (v piatok)
- upratovanie priestorov v suteréne
- upratovanie okolo kontajnerov vo dvore
Upratovanie 1 x za mesiac:
- vysávanie čalúneného nábytku
- dezinfekcia schodiska a chodieb
- umývanie a ošetrenie dverí a zárubní
- zametanie dvora – podľa potreby
Upratovanie 1 x za rok:
- umývanie liatinových a oceľových radiátorov počas vykurovacieho obdobia
- umytie okien vrátane rámov
Odpratávanie snehu podľa potreby z prístupových komunikácií.
Trvanie zmluvy: 12 mesiacov
Predpokladaná hodnota zákazky: 6360 Eur bez DPH
Miesto a čas výkonu prác:
Administratívna budova Telekomunikačného úradu SR, Sládkovičova 8, Trnava (veľkosť
podlahovej plochy 312 m2)
Administratívna budova Telekomunikačného úradu SR, Chmeľova dolina 18, Nitra

(veľkosť podlahovej plochy 282 m2)
Upratovanie bude prebiehať v pracovných dňoch medzi 18:00 až 22:00 hod.

Kritérium hodnotenia: najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH; na
skutočnosť že uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty vo svojej ponuke
upozorní.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10. októbra 2013 o 13:00 hod. Ponuky sa
predkladajú písomne v uzatvorenej obálke s označením "Súťaž - Upratovacie služby" na
adresu: Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 828 55 Bratislava.

V Bratislave dňa 04. októbra 2013

