PRIESKUM TRHU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 33/2020

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:
2.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
+421 911 405 084
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

Názov predmet obstarávania zákazky: Facility management na 12 mesiacov

3. Druh zákazky:

☐

Tovary

☒

Služby

☐

Práce

4. Kód CPV.
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79993000-1 Správa budov a zariadení
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 110,00 EUR bez DPH
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,

Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
7. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečovania prevádzky a údržby budov
v správe NÚCEM“ (facility management) na obdobie 12 mesiacov.
Predmetom zákazky je:
 celoročná údržba exteriérových povrchov,
 údržba a zabezpečenie prevádzky budovy, tj. služby súvisiace s prevádzkou výmeníka
tepla a služby súvisiace so zabezpečením bezporuchovej prevádzky ústredného kúrenia
a tvorby teplej vody do sprchovacích kútov a do kuchyniek a WC, koordinácia

a sprevádzanie dodávateľov služieb servisu bezpečnostných zariadení PNS, PTV, EPS,
komunikácia, koordinácia a sprevádzanie osoby bezpečnostného technika a technika
BOZP, koordinácia servisu klimatizačných zariadení, zabezpečovanie nákupu bežného
inštalačného materiálu, vedenie a archivácia sprievodnej technickej dokumentácie pre
jednotlivé technické zariadenia, služby súvisiace s prevádzkou elektrických zariadení,
údržbárske služby, dopĺňanie hygienických potrieb, koordinácia činnosti upratovačiek
zamestnaných na práce mimo pracovného pomeru (DoPČ, DoVP), odstraňovanie
havarijného stavu a vykonávanie drobných opráv.
Presná špecifikácia služby je uvedená v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky
(„Priloha1_PT_facility_management_specifikacia.pdf“).
8. Trvanie predmetu zákazky: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
9. Spôsob určenia ceny:

Do
cenovej
kalkulácie
požadujeme
zahrnúť
všetky
náklady
spojené
s poskytnutím/plnením predmetu zákazky (napr. aj telekomunikačné poplatky, cestovné
výdavky a pod.).
Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku.
V prípade, že bude hospodársky subjekt úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok na
zmenu navrhovanej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
Navrhnutá cena bude vyjadrená v eurách bez aj s DPH, ak je navrhovateľ platiteľom
DPH. Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cenovú ponuku zasielajte vo
facility_management_Cennik.xlsx“

forme

vyplnenej

tabuľky

„Priloha2_PT_

10. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:

Najnižšia konečná cena za celý predmet zákazky v EUR (v prípade platiteľov DPH cena
s DPH, v prípade neplatiteľov DPH celková cena).
V prípade rovnakej konečnej ceny za celý predmet zákazky sa úspešným uchádzačom
stane uchádzač, ktorý ponúkne nižšiu jednotkovú cenu za položku č. 1 Cenníka.
11. Lehota a spôsob predkladania ponúk:

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 16.11.2020 do 12.00 hod.
Ponuky musia byť doručené e-mailom na adresu: ivana.pichanicova@nucem.sk
12. Zmluvné podmienky:

Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytovaní služieb na
dobu 12 mesiacov. Predmet zmluvy bude realizovaný vždy podľa požiadaviek a
podmienok objednávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí cenu za predmet zákazky
mesačne na základe predloženej faktúry, ktorej súčasťou bude mesačný výkaz prác
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potvrdený akceptačným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Faktúra
bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s hospodárskym subjektom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO (t. j. nie je oprávnený
dodávať tovary, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom zákazky) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f) zákona o VO (zadanie zákazky by bolo výsledkom konfliktu záujmov) alebo bol
úspešnému uchádzačovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím.
13. Podmienky financovania:

Verejný obstarávateľ uhradí cenu za predmet zákazky na základe predložených faktúr,
ktorých súčasťou bude preberací/akceptačný protokol podpísaným oboma zmluvnými
stranami. Faktúry budú splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
14. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
15. Uplynutie lehoty viazanosti: 31.01.2021
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov:
 návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit pre
zákazku v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 nebude predložená žiadna ponuka,
 predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Bratislave dňa: 06.11.2020
Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD. v.r.

3

