Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch SPP“
ku dňu 10.06.2021
Otázka č. 1:
V Súťažných podkladoch uvádzate: Doba trvania záväzkového vzťahu: Tri (3) roky od
nadobudnutia účinnosti Zmluvy, s možnosťou uplatnenia opcie na predĺženie platnosti a účinnosti
Zmluvy o 1 rok, a to aj opakovane. Je možné v zmysle budúcej zmluvy navýšiť ceny v prípade
legislatívnych zmien SR a teda hlavne v prípade zmeny minimálnej mzdy, ktorá ma veľký vplyv
na cenu za službu ako aj zmeny cien papiera prípadne iných surovín, ktoré majú vplyv na
navýšenie cien hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov.
Odpoveď:
V zmysle čl. V, bod 3. návrhu Rámcovej zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb, ev. č.
113/21/Mi (ďalej len „zmluva“) sú ceny za služby platné počas celej doby platnosti zmluvy.
V prípade návrhov/pripomienok je možné tieto predložiť na samostatnom dokumente označenom
„Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“, tak ako je uvedené v čl. 3, bod 3.1 súťažných
podkladov.
Otázka č. 2:
V Prílohe č. 3 SP „Obchodné podmienky - návrh RZ“ uvádzate: Zmluvné strany sa dohodli, že
dodávateľ zabezpečí dve (2) denné upratovačky v areáli Bratislava, ktoré budú prítomné v objekte
počas pracovných dní, v čase od 7:00 do 15:30 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Je
možné poskytnúť informácie k špecifikácii pracovnej doby pre upratovací servis? Je to pre nás
dôležitá informácia, aby sme vedeli správne nastaviť počet pracovníkov (pracovný čas od do
jednotlivých prevádzok a objektov, počet pracovníkov potrebných na upratanie prevádzok
a objektov, predpokladaný čas upratania na jednotlivých prevádzok a objektov).
Odpoveď:
K denným upratovačkám (týka sa iba Bratislavy) – SPP požaduje v Bratislave dve denné
upratovačky v čase od 7:00 do 15:30 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Momentálne to
v SPP funguje tak, že jedna pani upratovačka má pracovnú dobu od 06:00 do 14:00 hod. a druhá
od 07:00 do 15:00 hod. Prioritne tieto dve pracovné sily riešia rýchle potrebné zásahy, ak dôjde
k nejakému znečisteniu (niečo sa rozbije, rozsype/rozleje, v zime operatívne vytretie chodby pri
vchodov a pred výťahmi, príp. rýchla príprava zasadačiek, zásah pri havárii...) a kontrolu a
dopĺňanie hygienického materiálu. Okrem toho majú aj svoje denné povinnosti, ktoré spadajú do
pravidelného upratovania. Ich rámec a rozsah je v kompetencii objektového vedúceho zo strany
dodávateľa.
Čas výkonu pravidelného upratovania – na jednotlivých objektoch sú dohodnuté individuálne časy
výkonu upratovania, kedy upratovanie prebieha v ranných hodinách, v priebehu dňa, ale aj
popoludní.
V Bratislave je najväčší rozsah upratovania v pravidelnom režime v popoludňajších hodinách, t.j.
od 16:00 do 21:00 hod. s tromi výnimkami, kedy upratovanie prebieha za prítomnosti užívateľa:
- budova AB1 priestory predstavenstva SPP – čas 06:00 – 08:30 hod.
- budova AB2 priestory ministra a 3 štátnych tajomníkov – čas 07:00 – 09:30 hod.
- budova AB3 priestory špec. pracoviska MH SR v rozsahu jedného poschodia – čas 08:00 –
11:00 hod.

Orientačné časy aktuálneho pravidelného upratovania sú uvedené v prílohe tohto vysvetlenia.
Otázka č. 3:
Chcel by som Vás požiadať o zaslanie Prílohy č. 3 SP „Obchodné podmienky - návrh RZ“
v editovateľnej forme.
Odpoveď:
Prílohu č. 3 súťažných podkladov „Obchodné podmienky“ v editovateľnej forme Vyhlasovateľ
neposkytuje. Návrhy na úpravu alebo doplnenie zmluvných podmienok môžu navrhovatelia
predložiť na samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“,
tak ako je uvedené v čl. 3, bod 3.1 súťažných podkladov. Obchodné údaje spoločnosti je možné do
návrhu zmluvy vpísať rukou.
Otázka č. 4:
V Súťažných podkladoch uvádzate: V bode 7.3 Kritériá na vyhodnotenie návrhov - Kritériom na
vyhodnotenie návrhov je najnižšia cena. Koľko kolové výberové konanie bude? Plánujete aj
elektronickú Aukciu?
Odpoveď:
Navrhovatelia môžu byť vyzvaní na predloženie revidovaného cenového návrhu, a to aj vo
viacerých kolách a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných cenových návrhov si
Vyhlasovateľ vyhradzuje právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť individuálne
rokovania s navrhovateľmi realizované osobne alebo prostredníctvom telekonferencie.
Vyhlasovateľ o vyššie uvedenom rozhodne na základe výsledku vyhodnotenia kriteriálnej časti
návrhov.
Otázka č. 5:
Vzhľadom na to, že je plánovaná obhliadka iba 2 objektov v BA a v KE, nepoznáme celkový údaj
koľko zásobníkov a dávkovačov na hygienický materiál bude potrebné doplniť, resp. vymeniť.
Prosím, vedeli by ste nám uviesť približné množstvo?
Odpoveď:
Aktuálne sú zásobníky majetkom poskytovateľa služieb upratovania. Po skončení zmluvného
vzťahu prejdú do vlastníctva SPP. Podstatná časť zásobníkov a dávkovačov je využívaná
a funkčná, nepredpokladáme ich plošnú jednorazovú výmenu, ale priebežnú výmenu pokazených.
Odhadom cca 5 - 10% ročne. Toto číslo však nemôžeme garantovať.
Priemerný vek zásobníkov v administratívnych budovách je 5 - 7 rokov.
Celkový počet zásobníkov v rámci všetkých objektov je iba odhadovaný:
Zásobník na papierové utierky:
540 ks
Zásobník na toaletný papier:
520 ks
Dávkovač na mydlo:
560 ks
Dávkovač na saponát:
130 ks
Osviežovač vzduchu:
330 ks
Zásobník na Lady sáčky:
260 ks
Fotografie zásobníkov tvoria prílohu tohto vysvetlenia.
Otázka č. 6:
Prosím, viete nám poskytnúť informáciu o približnej spotrebe hubiek a saponátov v kuchynkách?
Odpoveď:
Hubky sa vymieňajú min. 1 x mesačne, resp. pri opotrebovaní častejšie. Hubky sa dodávajú iba do
spoločných kuchyniek. Odhadované množstvo saponátov v kuchynkách - 100l/mesiac na všetky
objekty.
Otázka č. 7:
V nadpaušálnych prácach je uvedené umývanie exteriérových žalúzií. Sú tieto žalúzie dostupné
iba horolezeckou technikou?

Odpoveď:
Exteriérové žalúzie sa umývajú horolezecky iba v Bratislave, v rozsahu cca 9 tis. m2.
Otázka č. 8:
V nadpaušálnych prácach je uvedené umývanie svetlíkov. Prosím o uvedenie výšky svetlíkov,
resp. prístupnosť ku svetlíkom.
Odpoveď:
Umývanie svetlíkov vo výške nad 4 metre sme doposiaľ realizovali iba v Bratislave.
Otázka č. 9:
V nadpaušálnych prácach je uvedené umývanie presklených častí stien a schodísk. Prosím o
informáciu, či pôjde o umývanie plochy vo výške nad 4 m nad zemou.
Odpoveď:
Umývanie presklených častí stien a schodísk vo výške nad 4 metre sa týka iba Bratislavy.
Otázka č. 10:
V súťažných podmienkach vo frekvenciách paušálneho upratovania pre priestory AZ-CZ (ktoré nie
sú súčasťou obhliadok) je uvedené aj umývanie okien. Prosím o upresnenie aká plocha okien sa
má na mysli a či ide aj o horolezecké umývanie, alebo len o bežne dostupné okná.
Odpoveď:
V režime AZ je zahrnuté aj umývanie okien, pričom ide iba o klasické umytie okien, nie
horolezecky. V zákazníckych centrách mimo Bratislavy je to výmera cca 900 m2.
V Bratislave, v ZC OC Aupark je presklená stena s plochou 52 m2 a okná s plochou 54 m2.
(Vonkajšiu časť okna umýva Aupark). Umývanie je možné vykonať s pomocou teleskopickej tyče.
V Bratislave, v ZC Stanica Nivy (novopripravované ZC) nie sú okná, priestor má presklenú stenu
30 - 40 m2. Umývanie je možné vykonať s pomocou teleskopickej tyče.
Otázka č. 11:
V Technickej špecifikácii (Príloha č.1 Súťažných podkladov) sa požaduje: "v Bratislave bude
nakladanie s triedeným odpadom vykonávané denne (5xT), v administratívnych budovách mimo
Bratislavy podľa potreby, nie však menej ako trikrát týždenne (3xT), ostatné budovy podľa
potreby." Preto sa chceme opýtať, ako máme postupovať, ak v administratívnej budove sa
požaduje iná frekvencia upratovania (1 x týždenne, 1 x mesačne, či len 1x ročne)? Napr. ide
o priestory v režime upratovania A5, A6, D3, B4, B5, B6, F2, F3, F4, K a podobne. Napriek menej
častej frekvencii upratovania máme minimálne 3x týždenne vynášať smeti?
Odpoveď:
Každá administratívna budova, ktorá sa upratuje má aspoň niektoré režimy s frekvenciou min. 3 x
týždenne (napr. chodby, sociálne zariadenie). V prípade, že by nastala situácia, že sa režimy
znížia na frekvenciu nižšiu ako 3 x týždenne, budeme požadovať manipuláciu so separovaným
odpadom podľa najkratšej frekvencie upratovania na daný objekt.

