Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch SPP“
ku dňu 17.06.2021
Otázka č. 1:
Vedeli by ste nám prosím, doplniť počet rastlín v KE?
Odpoveď:
Pri poslednom sčítaní interiérovej zelene v roku 2020 bol celkový počet rastlín na objekte
Moldavská 12, KE – 179 ks.
Otázka č. 2:
V KE sme dostali informáciu, že v rámci rozsahu F1-F4 sa vykonávajú činnosti len umývanie
podlahy a vysypávanie košov, viete nám to potvrdiť? Zároveň sa chceme opýtať, ak platí plný
rozsah pri týchto režimoch, či sa vykonáva oprašovanie a ometanie pavučín aj vo výškach.
Odpoveď:
Režimy sa vykonávajú v plnom rozsahu, tak ako je to uvedené pri jednotlivých režimoch.
V Košiciach na Rozvojovej 6 boli ukázané priestory skladov, ktoré sú vo veľkých halách a tam
oprašovanie a ometanie pavučín vo výškach nie je potrebné vykonávať. Vykonáva sa to na voľne
dostupných plochách zo zeme, prípadne za použitia teleskopickej rúčky.
Otázka č. 3:
Čo je dôvodom jednostranne vyššej výpovednej doby Objednávateľa voči Dodávateľovi?
Odpoveď:
Výpovedná doba je zo strany objednávateľa tri mesiace a zo strany dodávateľa deväť mesiacov,
z dôvodu interných procesov na strane Vyhlasovateľa. V prípade 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. 4:
Článok IX, bod 2.1 a 2.2 Zmluvy, zmluvná pokuta vo výške 30% z celkovej ceny plnenia,
s možnosťou uplatnenia za každé porušenie, je neprimerane vysoká, budú určené aj KPI´s? Ak
nie, nemala by byť pokuta uvedená v článku IX, bod. 6 Zmluvy v rovnakej výške?
Odpoveď:
Podľa čl. IX, bod 2.1 (paušálne upratovanie) a bod 2.2 (nadpaušálne upratovanie) má
objednávateľ právo na uplatnenie pokuty vo výške 30% pokuty v prípade, že dodávateľ nevykoná
práce načas alebo nekvalitne. Zmluvná pokuta sa kalkuluje z ceny za upratovanie daného objektu.
Trváme na výške zmluvnej pokuty.
Úlohou dodávateľa je prostredníctvom objektových vedúcich/manažérov zabezpečiť, aby personál
prišiel na objekt a vykonal zazmluvnené činnosti v požadovanom rozsahu a kvalite (pozn. aby sa
nestávalo, že upratovačka jednoducho nepríde, alebo vynechá niektoré kancelárie, príp. celý
objekt).
V čl. IX, bod 6. je pokuta za omeškanie platby v sume 0,02% z dlžnej sumy za deň omeškania –
túto sankciu považujeme za primeranú.

Otázka č. 5:
V návrhu na plnenie kritérií je uvedené:
Starostlivosť o interiérovú zeleň v spoločných
priestoroch objektu (platí iba pre objekt Košice,
Moldavská)

ks/mesiac

179

Prosíme o upresnenie, či ide o pravidelnú starostlivosť tých istých kvetov alebo ide o jednorazovú
starostlivosť o kvety a spolu ročne sa postupne ošetrí 179 kvetov. Znamená to, že každý mesiac
sa ošetrí vždy iných 14-15 kvetov, prosím? Alebo ide o starostlivosť o priemerne mesačne 15 ks
kvetov, čo potom činí spolu ročne 179 ks?
Odpoveď:
Ide o pravidelnú starostlivosť kvetov počas celého roka, ktorých sa nachádza v objekte celkom 179
ks. Požadujeme starostlivosť o kvety v počte 179 ks každý mesiac. Niektoré činnosti ako
zalievanie, prihnojovanie je potrebné vykonávať pravidelne a niektoré činnosti sa vykonávajú podľa
potreby (presádzanie rastlín, čistenie listov a nádob, vyväzovanie a rez rastlín, kontrola výskytu
chorôb a škodcov, použitie prostriedku na ošetrovanie rastlín a iné súvisiace činnosti komplexnej
starostlivosti o zeleň).
V prípade vyradenia rastlín v počte x ks sa zníži aj celkový počet na 179 ks – x kusov. V prípade
nákupu nových rastlín v počte y ks sa navýši aj počet celkových rastlín na 179 ks + y kusov.
Rovnako sa zníži alebo zvýši cena za starostlivosť o rastliny. Preto požadujeme nacenenie
starostlivosti o zeleň v jednotke na 1 ks za 1 mesiac.
Objednávka na starostlivosť o zeleň bude zadaná formou incidentu v GT FM na obdobie celého
roka.
Otázka č. 6:
Je možné použiť alternatívny rozmer rohože rozmerov 115x200, namiesto uvedených 110x240?
Odpoveď:
Áno, je to možné.

