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A.

Pokyny pre záujemcov a uchádzačov na vypracovanie a predloženie ponuky

A.1

Všeobecné informácie

1.
1.1

Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ
Názov:
Národný onkologický ústav
Sídlo:
Klenová 1, 833 10 Bratislava
V mene ktorého koná: MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
IČO:
00 165 336
DIČ:
2020830108
IČ pre DPH:
SK2020830108
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000281748/8180
IBAN:
SK58 8180 0000 0070 0028 1748
BIC/SWIFT:
SPSRSKBA
Účet pre zábezpeku:
70 0028 1756/8180
IBAN:
SK58 8180 0000 0070 0028 1756
BIC/SWIFT:
SPSRSKBA
Kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Alscher, MPH,
URL:
www.nou.sk
Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:
Adresa:
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Rumanová
Mobil:
+421 918 800 077
e-mail:
obstaravanie@nou.sk
URL:
www.nou.sk
Kontakt administrátora elektronickej aukcie:
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Rumanová
Mobil:
+421 918 800 077
e-mail:
obstaravanie@nou.sk
Kontakt pre doručenie obálok s ponukami:
Adresa:
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, administratívna
budova, sekretariát námestníka riaditeľa pre ekonomiku a prevádzkovotechnické činnosti
Kontaktná osoba: Lenka Jelenčičová
Telefón:
+421 2 59 378 394
Mobil:
+421 902 880 188
e-mail:
lenka.jelencicova@nou.sk
Pracovný čas:
8:00 – 15:00 hod. (pondelok - piatok).
Adresa pre otváranie obálok s ponukami:
Adresa:
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, zasadačka
v administratívnej budove.

1.2

1.3

1.4

1.5

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
3.
3.1
3.2

4.
4.1

5.
5.1

5.2

Predmet zákazky
Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný slovník:
90910000-9
Upratovacie služby
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
90911200-8
Čistenie (upratovanie) budov
90911300-9
Umývanie okien
90919200-4
Čistenie (upratovanie) kancelárií
90921000-9
Dezinfekčné a hubiace služby
90900000-6
Čistiace a sanitárne služby
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole C. Opis predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky:
1 362 495,65 EUR bez DPH
Rozdelenie zákazky na časti
Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky, v
nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky predmetu
zákazky.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky podľa kapitoly C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov má
také zatriedenie podľa CPV nomenklatúry, ktoré navzájom spolu súvisia v rámci kategórií
zatriedenia v štruktúre kódov CPV.
Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať hrozbu, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne
technicky obťažným a nákladným, alebo že potreba koordinácie jednotlivých potenciálnych
dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia
zákazky.
Obstarávaný predmet zákazky spolu súvisí, keďže ide o podobné služby z hľadiska funkčného,
ekonomického, časového, miestneho, aj z hľadiska špecifikácií pre služby upratovania.
Rozdelenie zákazky na časti by bolo v rozpore s cieľom verejného obstarávania, ktorým je
dosiahnuť hospodárnosť, efektívnosť, a účelnosť nakladania s verejnými financiami.
V danom prípade verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení
následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie
uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci
ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky
a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných Poskytovateľov, tak potreba
koordinácie jednotlivých Poskytovateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého
obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia
pacientov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu
poskytnúť kompletné upratovacie služby, ako aj ich realizáciu, a ktoré disponujú dostatočnými
kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné
zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Zdroj finančných prostriedkov
Zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na úhradu nákladov spojených s
plnením zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy v Prílohe č. 4 týchto
súťažných podkladov.
Zmluva
Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služby s
jedným úspešným uchádzačom (ďalej len “zmluva“), v súlade s vymedzením predmetu zákazky
v kapitole C. Opis predmetu zákazky.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky, tvorí
kapitola D. Spôsob určenia ceny a kapitola E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
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6.
6.1
6.2
7.
7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.3

7.4
8.
8.1
8.2

9.
9.1

Miesto dodania predmetu zákazky a dĺžka trvania zákazky
Miesto dodania predmetu zákazky:
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava.
Dĺžka trvania zákazky: 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
Skupina dodávateľov
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ
nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom
obstarávaní.
Na účely účasti vo verejnom obstarávaní musí skupina dodávateľov stanoviť vedúceho člena
skupiny dodávateľov, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu
v danom verejnom obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné
plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony
spojené s účasťou v danom verejnom obstarávania a na konanie v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov počas celého procesu verejného obstarávania, prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie.
Plnomocenstvo musí byť podpísané
a) osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov,
všetko v súlade s dokladom o oprávnení podnikať,
alebo
b) zástupcom/zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávneným konať v
mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné
plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané podľa písm. a) tohto
bodu.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov
bude prijatá. Spôsob vypracovania zmluvy je pre daný stav uvedený v kapitole E. Obchodné
podmienky plnenia predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ nepožaduje a neurčuje odlišné podmienky plnenia zmluvy pre skupinu
dodávateľov, ako sú požadované a určené pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou
dodávateľov.
Ďalej v súťažných podkladoch platí pre skupinu dodávateľov zastúpenú určeným vedúcim
členom skupiny všetko, čo je uvedené pre pojem „uchádzač“.
Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení.
Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, a to aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ nepovolil predloženie
variantného riešenia, a nebude možné zistiť, ktoré z predložených riešení je základnou ponukou
a ktoré riešenie je variantným riešení, verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému
vyžiadaniu si identifikácie jednotlivých predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu
zákazky, ak by to malo vplyv na možné získanie neprimeranej výhody pre uchádzača, oproti
ostatným uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky riadne v súlade s pokynmi uvedenými v
týchto súťažných podkladoch. Takto predložená ponuka bude považovaná za inak neprijateľnú
ponuku, nakoľko verejný obstarávateľ nevie iným spôsobom zabezpečiť pri vyhodnocovaní
ponúk základné princípy verejného obstarávania.
Viazanosť ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom
stanovená do 30.09.2017.
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9.2

9.3

10.
10.1

11.
11.1

Lehota viazanosti ponúk môže byť predĺžená. Predĺžená lehota viazanosti ponúk, počas ktorej
sú uchádzači svojou ponukou viazaní v celom rozsahu, bude uchádzačom dostatočne vopred
oznámená.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 a sú povinní predĺžiť platnosť
zábezpeky podľa kapitoly B. Zábezpeka bodu 1.4 súťažných podkladov.
Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky doručené na adresu podľa bodu A-1.4 a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného
verejného obstarávania.
Zrušenie verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ bude v prípade zrušenia verejného obstarávania alebo jeho časti
postupovať v zmysle § 57 ZVO.

A.2

Komunikácia a vysvetľovanie

12.
12.1

Komunikácia
Verejný obstarávateľ týmto dáva na vedomie záujemcom/uchádzačom, že uplatňuje inštitút
prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 ZVO ktorý deklaruje, že komunikácia a výmena
informácií vo verejnom obstarávaní sa do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronických prostriedkov, faxom alebo ich
kombináciou.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude
uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a
obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v
týchto dokumentoch.
Doručenie dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom resp.
záujemcom, najmä písomností s ktorých doručením sa spája plynutie lehôt, sa bude riadiť podľa
ZVO. Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho
dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu, alebo na deň pracovného pokoja je posledným dňom lehoty najbližší
budúci pracovný deň.
Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
resp. záujemcom, najmä písomností s ktorých doručením sa spája plynutie lehôt podľa ZVO,
verejný obstarávateľ použije moment doručenia podľa všeobecného predpisu o správnom
konaní.
Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude
uskutočňovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE podľa bodu
A-12.8. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi okamihom jej
prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje prihlásenie záujemcu do systému JOSEPHINE.
Zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť
oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, v takom
prípade sa za okamih doručenia považuje deň nasledujúci po dni, keď si zásielku mohol
záujemca/uchádzač zobraziť prihlásením do systému JOSEPHINE.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na
ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne
odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca sa
prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah
komunikácie – zásielky, správy. Záujemca si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú
históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
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12.7

12.8

Ak je odosielateľom zásielky záujemca, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky
môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy verejnému obstarávateľovi.
Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v
systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
Prehľad spôsobu komunikácie a výmeny informácií podľa úkonov:

kto
záujemca

úkon
Prístup k súťažným
podkladom a ďalším
dokumentom potrebným na
vypracovanie ponuky

záujemca

Poskytovanie súťažných
podkladov

záujemca

Požiadanie o vysvetlenie
informácií potrebných na
vypracovanie ponuky
Poskytovanie vysvetlenia
informácií potrebných na
vypracovanie ponuky

Verejný
obstarávateľ

Určený spôsob komunikácie
Registrácia a prihlásenie sa do systému
JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com ,
kde budú sprístupnené súťažné podklady
a dokumenty potrebné na vypracovanie
ponuky
Potvrdenie resp. správa/zásielka o prevzatí
obsahu, zverejnenom v systéme JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com , po registrácii
a prihlásení sa do systému
Vysvetľovanie v systéme JOSEPHINE podľa
bodu A.2 Komunikácia a vysvetľovanie
-

-

Informácia o sprístupnení vysvetlení
informácií potrebných na vypracovanie
ponuky odoslaná systémom JOSEPHINE
podľa bodu A.2-12.5
Doručenie novej správy/zásielky
záujemcovi, na ním určený kontaktný
email. Sprístupnenie vysvetlení
informácií potrebných na vypracovanie
ponuky po prihlásení do systému
JOSEPHINE v komunikačnom rozhraní

Verejný
obstarávateľ

Písomne požiadanie
uchádzača o vysvetlenie
alebo doplnenie
predložených dokladov

-

e-mail
Písomne v listinnej podobe
prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa alebo kombináciou pošty
alebo iného doručovateľa

Uchádzač

Vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov

-

e-mail
Písomne v listinnej podobe
prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa alebo kombináciou pošty
alebo iného doručovateľa

Verejný
obstarávateľ

Písomne požiadanie
uchádzača o vysvetlenie
ponuky

-

e-mail
Písomne v listinnej podobe
prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa alebo kombináciou pošty
alebo iného doručovateľa

Uchádzač

Vysvetlenie ponuky

-

e-mail
Písomne v listinnej podobe
prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa alebo kombináciou pošty
alebo iného doručovateľa
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kto
Verejný
obstarávateľ
Verejný
obstarávateľ /
uchádzač
Verejný
obstarávateľ
Verejný
obstarávateľ
Verejný
obstarávateľ

Záujemca/uchádzač
/účastník
Záujemca/uchádzač

úkon
Odoslanie výzvy na účasť
v elektronickej aukcii
Uskutočnenie elektronickej
aukcie

Určený spôsob komunikácie
Prostredníctvom aukčného systému

Oznámenie o vylúčení
uchádzača z verejného
obstarávania
Oznámenie o vylúčení
ponuky z verejného
obstarávania
Oznámenie výsledku
vyhodnotenia ponúk
všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa
vyhodnocovali
Doručenie žiadosti o nápravu

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou
pošty alebo iného doručovateľa
Písomne v listinnej podobe prostredníctvom
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou
pošty alebo iného doručovateľa
Písomne v listinnej podobe prostredníctvom
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou
pošty alebo iného doručovateľa

Prostredníctvom aukčného systému

Písomne v listinnej podobe, faxom alebo v
elektronickej podobe
Doručenie námietky
Písomne v listinnej podobe, faxom alebo v
elektronickej podobe podľa osobitného
predpisu1
Verejný
Vybavenie žiadosti o
Písomne v listinnej podobe prostredníctvom
obstarávateľ
nápravu
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou
pošty alebo iného doručovateľa
Verejný
Písomné vyjadrenie
Písomne v listinnej podobe prostredníctvom
obstarávateľ
k podaným námietkam
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou
pošty alebo iného doručovateľa
Verejný
Vykonanie nápravy z
Písomne v listinnej podobe prostredníctvom
obstarávateľ/kontrol vlastnej iniciatívy vo veci,
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou
ovaný
ktorá je obsahom námietok
pošty alebo iného doručovateľa
12.9 Potrebné technické vybavenie: pripojenie na internet, rozlíšenie obrazovky monitora min. 800
x 600, internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x,
Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie, povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov.
13.
Vysvetľovanie
13.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky,
návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
13.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu
známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu,
že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
13.3 Verejný obstarávateľ súťažné podklady, sprievodnú dokumentáciu a ďalšie informácie, ako je
napr. vysvetlenie súťažných podkladov, zároveň zverejní v profile verejného obstarávateľa
zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
14.
Obhliadka miesta poskytnutia služieb
Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku a organizuje obhliadku miesta uskutočnenia
predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu
ponuky a podpísanie zmluvy o poskytnutí služby na predmetnú zákazku. Bez ohľadu na to, či
sa uchádzač zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho cenová ponuka pre plnenie zmluvy
1

Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
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14.1

záväzná a počas plnenia zmluvy nebude verejný obstarávateľ akceptovať ďalšie požiadavky na
zvýšenie ceny. Preto je v záujme uchádzača, aby na základe obhliadky vypracoval správnu
cenovú kalkuláciu.
Každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť obhliadky, je povinný oznámiť verejnému
obstarávateľovi najneskôr do 17. 03. 2017 do 10:00 hod. nasledovné údaje o účastníkoch
obhliadky:
- obchodné meno záujemcu,
- meno, priezvisko, osoby, ktorá sa zúčastní obhliadky,
- e-mail, telefonický kontakt.
Podobnejšie inštrukcie k obhliadke ako aj termín a miesto stretnutia bude všetkým záujemcom,
ktorí potvrdia svoj záujem o obhliadku, doručený e-mailom minimálne 2 dni pred
uskutočnením obhliadky. Maximálny počet osôb na obhliadku je stanovený pre záujemcu na 2
osoby. Požadované údaje záujemca zašle e-mailom na adresu: marcela.polyakova@nou.sk
a obstaravanie@nou.sk .

A.3

Príprava ponuky

15.
15.1

Jazyk ponuky
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.
Obsah ponuky
Doklady a dokumenty podľa Oddielu III, bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI Oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania.
Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky v súlade s kapitolou B. Zábezpeka.
Ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za
uchádzača, predloží dokument o poskytnutí bankovej záruky za uchádzača formou:
- osobitne predložený originál mimo pevnej väzby ponuky,
- kópiu bez úradného osvedčenia ako súčasť pevnej väzby ponuky.
Návrh zmluvy, vypracovaný podľa kapitoly E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
Technologický postup upratovania a dezinfekčný program predmetu zákazky/zmluvy formou
predloženia vlastného návrhu riešenia technologického postupu upratovania a dezinfekčného
programu vrátane frekvencie upratovacích služieb, ktorý musí byť vypracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a dezinfekčným programom verejného
obstarávateľa, a v ktorom budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky vrátane návrhu
zabezpečenia plnenia predmetu zákazky v rozsahu danom charakteristikou v kapitole C. Opis
predmetu zákazky s uvedením návrhu uchádzača, pri ktorých úkonoch je potrebná súčinnosť
verejného obstarávateľa
- Dokument musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5.
Návrh na plnenie kritérií vyplnený podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov a podľa kapitoly
F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
- Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5.
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, v nadväznosti na § 23
a § 25 ZVO a body A.25 Konflikt záujmov a A.26 Etický kódex uchádzača vo verejnom
obstarávaní.
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor čestného vyhlásenia – Príloha č. 8
súťažných podkladov.
- Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa bodu A-19.5
Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnej ponuky predloží poistnú zmluvu alebo
poistný certifikát najneskôr v deň podpisu zmluvy.
- Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa bodu A-19.5

16.
16.1
16.2

16.3
16.4

16.5

16.6

16.7
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16.8

17.
17.1
17.2
18.
18.1

18.2
19.
19.1

19.2

19.3

19.4
19.5

19.6

CD disk obsahujúci:
- Dokumenty ponuky (viď bod A-19.2)
- Prílohu č. 3 zmluvy podľa kapitoly E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
(Prílohu č. 3 súťažných podkladov) (formát súboru podporovaný aplikáciou Excel).
Zábezpeka
Pre zabezpečenie viazanosti ponuky počas lehoty viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka.
Výška a spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v kapitole B. Zábezpeka.
Mena a ceny uvádzané v ponuke
Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ceny v ponuke v mene: EUR. Ak bude ponuka
predložená v inej ako požadovanej mene, verejný obstarávateľ ju bude považovať za
neprijateľnú, z dôvodu dodržania nediskriminácie hospodárskych subjektov a zabezpečenia
princípu rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Takúto ponuku nebude možné
vyhodnotiť vo väzbe na spochybnenie dodržania princípu nediskriminácia v súvislosti
s prepočtom navrhovanej ceny v inej mene ako požadovanej a to vo väzbe aj na termín
predkladania ponúk a termín v ktorom dochádza k ich vyhodnoteniu, čo by mohlo mať
podstatný vplyv na výsledok.
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky podľa kapitoly D. Spôsob určenia
ceny.
Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená písomne v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie
jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre
fyzickú osobu čitateľný.
Odporúča sa uchádzačovi predložiť doklady a dokumenty súčasne v elektronickej podobe na
pamäťovom médiu, pričom ak ide o doklady alebo dokumenty, ktoré sú podpísané alebo
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a
priezviska osôb, ktoré doklady a dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu
týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare,
obrázkové výstupy vo formáte .pdf.
Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 11
a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov zo strany verejného
obstarávateľa a anonymizovať osobné údaje v ponuke predloženej v elektronickej forme, a
podobne).
Vyhlásenia, doklady a dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak.
Ponuka uchádzača musí byť predložená v jednom vyhotovení. Titulná strana ponuky musí
obsahovať údaje podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto súťažných podkladoch musia byť
podpísané:
a) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať,
alebo
b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou
ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom
podľa písm. a) tohto bodu.
Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doklady a dokumenty v ponuke pevne zviazal,
z dôvodu minimalizovania vzniku pochybností o rozsahu predložených dokladov a
dokumentov.
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Verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom nasledovné povinnosti zamerané na ochranu
dôverných informácií:
19.7.1 Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré
považuje za dôverné informácie.
Za dôverné informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo,
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob
výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob
výpočtu ceny a vzory.
19.7.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako
dôverné. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného
obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia
ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa
ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
19.7

A.4

Predkladanie ponúk

20.
20.1

Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk
uplynie dňom: 13.04.2017 o 10:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adresu
podľa bodu A-1.4.
Ak sa ponuka doručuje osobne, doručiteľovi bude vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa
uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi určený na základe pravidiel
uvedených v bode A-12.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená,
ak je doručená v listinnej podobe a ak je uchádzač známy.
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania.
Označenie obalu ponuky
Ponuka sa predkladá v uzavretom obale. Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený
nasledovne:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu
uchádzača alebo všetkých členov skupiny dodávateľov
- adresa doručenia podľa bodu A-1.4.
- označenie „súťaž - neotvárať“
- označenie „heslo: NOU-2017-NZ-VS-Upratovanie“
Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie
ponúk, v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania, s označením „doplnenie ponuky - neotvárať“ a s heslom súťaže.
Doplnenie, alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej
osobne na adresu podľa bodu A-1.4 a doručením novej aktuálnej ponuky.
Ďalšie požiadavky na predkladanie ponúk
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom
skupiny dodávateľov.

20.2
20.3
20.4

20.5
20.6
21.
21.1

22.
22.1

22.2

23.
23.1
23.2

A.5

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

24.
24.1

Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13.04.2017 o 13:30 hod. na adrese podľa bodu A-1.5.
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24.2
24.3

24.4
25.
25.1
25.2

26.
26.1

26.2
27.
27.1
27.2
28.
28.1

28.2
28.3

28.4

28.5

2

Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov), pretože v postupe verejného
obstarávania bude použitá elektronická aukcia.
Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia sa obchodné mená alebo názvy,
sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
Pri použití elektronickej aukcie sa údaje z otvárania ponúk nezverejňujú a neposiela sa
uchádzačom ani zápisnica z otvárania ponúk.
Konflikt záujmov
Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané
opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.
Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä
vylúčenie zainteresovanej osoby2 z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania
alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, všetko podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena
skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na
povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti,
hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a
povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané
tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.
Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
Preskúmanie ponúk
Ponuky budú preskúmané v postupnosti:
Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a vyhodnotenie podľa kritérií.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
Vyhodnocovanie ponúk
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí
správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie
zábezpeky.
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným
prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,

Zainteresovanou osobou je najmä
a) zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného
obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo
verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo
b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok
verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.
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b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou
podľa § 53 odseku 1 ZVO,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa
§ 53 odseku 2 ZVO,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
28.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade
s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
28.7 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov
vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a lehoty, v ktorej
môžu byť doručené námietky.
29.
Mena na vyhodnotenie ponúk
29.1 Mena na vyhodnotenie je: EUR.
30.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk
30.1 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá uplatnenia kritérií sú uvedené v kapitole F. Kritériá
na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
31.
Vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií
31.1 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v kapitole
F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
31.2 Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.
31.3 Informácie k priebehu elektronickej aukcie a k podmienkam a špecifikácii technického
pripojenia sú uvedené v kapitole G. Elektronická aukcia.
32.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
32.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania - Oddiel III, bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI, bude založené na splnení:
32.1.1 Podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania:
- Oddiel III,
- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI,
- bod III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich
sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov,
32.1.2 Podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania:
- Oddiel III,
- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI,
- bod III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie,
- bod III.1.2.1) - III.1.2.2) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní,
týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia.
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32.1.3 Podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania:
- Oddiel III,
- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI,
- bod III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť,
- bod III.1.3.1) - III.1.3.4) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní,
týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.
32.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky
účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov do
32.2.1 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje
prostredníctvom elektronických prostriedkov,
32.2.2 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov, ak sa komunikácia uskutočňuje inak ako prostredníctvom elektronických
prostriedkov.
32.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom
ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu,
uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
32.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota
platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž (ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania),
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v
určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v
určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa
určené požiadavky,
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote
podľa § 41 ods. 2 ZVO.
32.5 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej
súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia
podľa § 25 ZVO, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača;
verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť
v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných
trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
32.6 Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod
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32.7

32.8

na vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 ZVO, považuje verejný obstarávateľ
za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania.
Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi
preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej vety, ak je toto
rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

A.6

Informácia o výsledku, prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy

33.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bude postupovať nasledovne:
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný
obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste
v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný
počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 ZVO.
Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 odseku
1 ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk,
vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a
poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho
ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk
uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách
a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o poskytovaní upratovacích služieb s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora3 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora4 alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu3, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora3 a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora4.
Uzavretá zmluva o poskytovaní upratovacích služieb nesmie byť v rozpore so súťažnými
podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu o poskytovaní upratovacích služieb s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o
nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli doručené
námietky podľa § 170 ZVO.
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb tak, aby mohli byť
uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 ZVO, ak
boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú riadnu
súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb, verejný
obstarávateľ následne postupuje podľa § 56 ods. 9, 10 a 11 ZVO.

33.1

33.2

34.
34.1

34.2
34.3

34.4

34.5

3
4

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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A.7

Využitie subdodávateľov

35.
35.1

Využitie subdodávateľov
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Zmluve o poskytovaní upratovacích
služieb najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia. Úspešný uchádzač bude postupovať podľa pokynov v kapitole E. Obchodné
podmienky plnenia predmetu zákazky.
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Verejný obstarávateľ:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Postup:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej
aukcie

Predmet zákazky:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

B.

Zábezpeka

1.
1.1
1.2
1.3

Zábezpeka
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.
Zábezpeka je stanovená vo výške 60.000,00 EUR (slovom: šesťdesiattisíc EUR).
Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením
finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa uvedený v bode A-1.1.
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V
prípade zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača, je uchádzač
povinný v prípade obmedzenej platnosti túto platnosť predĺžiť v súlade s predĺženou lehotou
viazanosti.
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
alebo
neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 ZVO.
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou
zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu A-1.1) za dlžníka
(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného
obstarávateľa,
- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky,
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného
obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa,
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením
záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, najneskôr však ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk,
- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej
lehoty viazanosti ponúk.
Banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech
verejného obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny.
Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľ požaduje ako zábezpeku
viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne
zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky a záručná listina bude
vyhotovená zahraničnou bankou v cudzom jazyku, musí byť takáto banková záruka zároveň
doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.

1.4

1.5
1.5.1
1.5.2
2.
2.1

2.2

2.3

2.4
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2.5

3.
3.1

3.2
3.3

3.4

4.
4.1

Ak v prípade zloženia zábezpeky uchádzačom formou poskytnutia bankovej záruky nebude
záručná listina súčasťou ponuky, bude ponuka uchádzača z postupu verejného obstarávania
vylúčená.
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa
Údaje pre zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa: Banka a číslo účtu:
podľa bodu A-1.1, VS: číslo oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania (číselná časť
zo značky oznámenia), ŠS: IČO uchádzača.
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr posledný
deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ak finančné prostriedky nebudú pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr posledný
deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, bude ponuka uchádzača z postupu verejného
obstarávania vylúčená.
Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
Uvoľnenie alebo vrátenie zábezpeky
Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z
verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania
zákazky,
b) uzavretia zmluvy.
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Verejný obstarávateľ:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Postup:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej
aukcie

Predmet zákazky:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

C.

Opis predmetu zákazky

1.

Predmet zákazky
Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.
Opis predmetu zákazky
Predmetom plnenia je poskytovanie kompletných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných
služieb vo vnútorných priestoroch objektov Národného onkologického ústavu, manipulácia s
odpadom a ostatných požadovaných služieb, v zmysle stanovených štandardov verejného
obstarávateľa bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 5 súťažných podkladov.

2.

Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie prostriedkov pre výkon požadovaných služieb –
t.j. strojov, zariadení, pomôcok, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov (vrátane vreciek na
odpady všetkých potrebných veľkostí a farieb) v dostatočnom množstve a kvalite.
Požadované služby musia byť poskytované v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, v zmysle vyhlášky 553/2007 Z. z, resp. platnej legislatívy
pre požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Požadované
služby musia byť poskytované v súlade s aktuálnym hygienicko – epidemiologickým režimom
verejného obstarávateľa. Pri nakladaní s odpadom a pri jeho separácii je nutné dodržiavať
vnútornú smernicu verejného obstarávateľa pre nakladanie s odpadom.
Poskytované požadované služby musia byť v stabilnej kvalite, s jednoznačným definovaním
právomocí a zodpovednosti. Musí byť zabezpečené, že pre dodržanie požadovanej kvality budú
stanovené požiadavky ako uskutočňovať jednotlivé procesy (súhrn všetkých činností, z ktorých
sa skladá fungovanie celej spoločnosti - nakupovanie, manažment, riadenie dokumentov a
záznamov, personalistika, kontrola atď.) v spoločnosti riadeným spôsobom, a to
prostredníctvom zavedených opatrení na zabezpečenie kvality.
Požadované služby musia byť poskytované tak, aby boli riadené a kontrolované riziká pre
bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci. V nadväznosti na Zákonník práce a vzhľadom na
prostredie, ktoré je potenciálne rizikové pre zdravie zamestnancov poskytujúcich požadované
služby, je dôležité, aby bola bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci zaistená
prostredníctvom zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3.

4.
4.1

4.2
4.3

Požadované služby sa budú vykonávať tak, aby mali minimálny negatívny vplyv na životné
prostredie. Sledovanie environmentálneho dopadu na životné prostredie musí byť zabezpečené
prostredníctvom zavedeného systému ekologického systému riadenia.
Rozsah predmetu zákazky
Celková výmera podlahovej plochy je 27 760,71 m2. Plochy jednotlivých vnútorných priestorov
a ich charakteristika je uvedená v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Hodnotenie splnenia požiadaviek na vlastnosti
Príslušnými dokladmi podľa bodov A. 16.3 – 16.4 musí uchádzač preukázať, že ponúkaný
predmet zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v kapitole C. Opis predmetu
zákazky.
Ponuka musí byť predložená na všetky položky.
Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmetu zákazky bude posudzované na
základe predložených dokladov podľa bodov A. 16.3 – 16.4 v ponuke uchádzača.
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4.4
4.5

4.6

Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky spôsobom
určenia, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N).
Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky hodnotení
aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky.
Ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky, bude vylúčená z
postupu verejného obstarávania.
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Verejný obstarávateľ:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Postup:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej
aukcie

Predmet zákazky:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

D.

Spôsob určenia ceny

1.
1.1

Stanovenie ceny
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač uvedie ako súčasť návrhu zmluvy (Príloha č. 4 súťažných podkladov) svoju pozíciu
platcu dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), či si uplatní DPH a podľa akého pravidla a
ustanovenia, s poukazom na slovenský zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, resp. ak je zahraničnou osobou uvedie článok Európskej smernice Rady
2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnkov.
Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré
sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, podľa požiadaviek na plnenie zmluvy
uvedených v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, pričom do svojich
cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky a to najmä:
- dopravné náklady,
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto
dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,
- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením
predmetu zmluvy.
Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny za pravidelné upratovanie uchádzač vyplní v Prílohe č. 3
súťažných podkladov nasledovné údaje:
- Cena za MJ v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v % (Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie
príslušnú sadzbu DPH).
Z vyplnených údajov budú vypočítané pre každú položku hodnoty:
- DPH v EUR za MJ (hodnota DPH v EUR vypočítaná podľa sadzby DPH z Ceny za MJ
v EUR bez DPH),
- Cena za MJ v EUR s DPH (súčet Cena za MJ v EUR bez DPH a hodnoty DPH v EUR),
- Cena za predpokladaný počet MJ za 36 mesiacov v EUR bez DPH (súčin Ceny za MJ
v EUR bez DPH a predpokladaný počet MJ za 36 mesiacov).
- DPH v EUR za predpokladaný počet MJ za 36 mesiacov (hodnota DPH v EUR
vypočítaná podľa sadzby DPH z Ceny za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH),
- Cena za množstvo MJ v EUR s DPH (súčet Ceny za predpokladaný počet MJ v EUR
bez DPH a DPH v EUR za predpokladaný počet MJ za 36 mesiacov).
Pre výpočet zmluvnej ceny za MJ v EUR s DPH za nepravidelné upratovanie pre každú položku
uchádzač vyplní v Prílohe č. 3 súťažných podkladov nasledovné údaje:
- Cena za MJ v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v % (Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie
príslušnú sadzbu DPH).
Zo zadaných hodnôt za nepravidelné upratovanie pre každú položku budú následne vypočítané:
- zmluvné ceny v EUR s DPH pre každú položku (súčet Ceny za MJ v EUR bez DPH
a hodnoty DPH ).

1.2

1.3

1.4
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1.5
1.6

1.7

2.
2.1
3.
3.1

Počet desatinných miest pre výpočty je určený nastavením v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Cena za MJ položky musí byť vyššia ako nula. Cena rovná nule znamená, že ponuka nie je
ocenená podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, čo naplní znaky nesplnenia požiadaviek
na predmet zákazky s následkom vylúčenia ponuky uchádzača.
Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR uvedená v Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 2
súťažných podkladov), musí byť vypočítaná a vyplnená v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia
ceny a musí obsahovať cenu za všetky položky predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto
určenia a všetkých súvisiacich nákladov.
Platobné podmienky
Verejný obstarávateľ určuje platobné podmienky špecifikované v Prílohe č. 4 súťažných
podkladov – návrh zmluvy.
Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný v oznámení o prijatí ponuky na aktualizáciu prílohy zmluvy
obsahujúcu ceny, v nadväznosti na výstupné ceny elektronickej aukcie.
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Verejný obstarávateľ:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

Typ zákazky:
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E.

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky

1.

Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu Zmluva o
poskytovaní upratovacích služieb (ďalej len „zmluva“), ktorý tvorí Prílohu č. 4 súťažných
podkladov.
V ponuke sa požaduje predložiť:
Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch,
nasledovným spôsobom:
- Návrh zmluvy vypracuje uchádzač podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov.
- Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu
zmluvy v Prílohe č. 4 súťažných podkladov a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak
neprijateľné časti zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými
zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy podľa Prílohy č. 4 súťažných
podkladov, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa bežným
obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej
štruktúre.
- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov bez vytvorenia právnej formy na účely účasti vo
verejnom obstarávaní, vyplní v zmluve, v článku o zmluvných stranách, na strane
poskytovateľa služby identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov.
- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, ktorá vytvorí právnu formu na účely účasti vo
verejnom obstarávaní, aj keď to nebolo požadované, vyplní v zmluve, v článku
o zmluvných stranách, na strane poskytovateľa služby identifikačné údaje každého člena
skupiny dodávateľov, identifikáciu vytvorenej právnej formy, ktorou nesmie byť nový
právny subjekt.
- Návrh zmluvy uchádzača musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5.
- Neoddeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy sú jej prílohy:
- Príloha č. 1 zmluvy: Harmonogram poskytovania upratovacích služieb
- Príloha č. 2 zmluvy: Technologický postup upratovania a dezinfekčný program
predmetu zákazky/zmluvy
- Príloha č. 3 zmluvy: Cena predmetu zákazky/zmluvy
- Príloha č. 4 zmluvy: Plochy upratovaných služieb
- Príloha č. 5 zmluvy: Poistná zmluva/Poistný certifikát
- Príloha č. 6 zmluvy: Subdodávatelia (ak je uplatniteľné)
Spôsob vypracovania a predloženia príloh návrhu zmluvy je uvedený v nasledujúcich
bodoch tejto kapitole súťažných podkladov.
- Návrh zmluvy uchádzača, je potrebné predložiť v jednom origináli ako súčasť
nerozoberateľnej väzby ponuky.
Príloha č. 1 zmluvy: Harmonogram poskytovania upratovacích služieb
- Uchádzač predkladá v ponuke Prílohu č. 1 návrhu zmluvy vypracovanú podľa Prílohy
č. 5 súťažných podkladov.
Príloha č. 2 zmluvy: Technologický postup upratovania a dezinfekčný program predmetu
zákazky/zmluvy

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
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Úspešný uchádzač vypracuje Prílohu č. 2 vlastný návrh technologického postupu
upratovania a dezinfekčného programu predmetu zákazky/zmluvy vypracovaného podľa
bodu A-16.4, ktorý tvorí súčasť ponuky.
Príloha č. 3 zmluvy: Cena predmetu zákazky/zmluvy
Uchádzač predloží v ponuke prílohu návrhu zmluvy vypracovanú podľa Prílohy č. 3 súťažných
podkladov nasledovným postupom:
- vyplní všetky údaje - bunky orámované zelenou,
- vytlačí Prílohu č. 3 súťažných podkladov,
- Dokument podpíše podľa bodu A-19.5.
Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný v oznámení o prijatí ponuky na úkony súvisiace so skupinou
dodávateľov (ak je to uplatniteľné), na aktualizáciu zmluvy a jej príloh, vzájomné odsúhlasenie
zmluvy a jej príloh elektronickou formou a doručenie príslušného počtu originálov zmlúv,
vrátane všetkých príloh. Postup je uvedený v nasledujúcich bodoch.
Ak je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá vytvorila právnu formu bez právnej
subjektivity na účely účasti vo verejnom obstarávaní, bude tento uchádzač vyzvaný v oznámení
o prijatí ponuky na predloženie dokladov preukazujúcich vytvorenej právnej formy (originál
alebo úradne osvedčená kópia), ktoré by deklarovali vzájomné zodpovednostné vzťahy
a oprávnenia jednotlivých členov skupiny dodávateľov pri plnení zmluvy.
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
- Uchádzač odstráni označenia príloh patriace k súťažným podkladom.
- Aktualizovanú zmluvu zašle e-mailom vo formáte DOC/DOCX na odsúhlasenie osobe
uvedenej v oznámení o prijatí ponuky. Aktualizovanú zmluvu zašle uchádzač na
odsúhlasenie určenej osobe spolu s jej všetkými aktualizovanými prílohami
SÚČASNE.
- Po odsúhlasení zmluvy úspešný uchádzač vytlačí zmluvu v príslušnom počte
vyhotovení.
- Každý originál zmluvy musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5.
Príloha č. 1 zmluvy: Harmonogram poskytovania upratovacích služieb
- Uchádzač predloží Prílohu č. 1 zmluvy vypracovanú podľa Prílohy č. 5 súťažných
podkladov.
Príloha č. 2 zmluvy: Technologický postup upratovania a dezinfekčný program predmetu
zákazky/zmluvy
- Úspešný uchádzač predloží Prílohu č. 2 zmluvy v súlade s dokladmi predloženými
v ponuke.
Príloha č. 3 zmluvy: Cena predmetu zákazky/zmluvy
Konečnú formu Prílohy č. 3 zmluvy predloží úspešný uchádzač podľa pokynov uvedených v
oznámení o prijatí ponuky, nasledovným postupom:
- Uchádzač nahradí pojem „uchádzač/predávajúci“ pojmom „predávajúci“.
- Uchádzač odstráni označenia príloh patriace k súťažným podkladom.
- Aktualizovanú Prílohu č. 3 zmluvy v súlade s výsledkom elektronickej aukcie zašle na
odsúhlasenie e-mailom osobe uvedenej v oznámení o prijatí ponuky. Aktualizovanú
prílohu zmluvy zašle uchádzač na odsúhlasenie určenej osobe spolu s aktualizovanou
zmluvou a všetkými ostatnými jej prílohami SÚČASNE.
- Po odsúhlasení aktualizovaných údajov úspešný uchádzač vytlačí všetky stĺpce Prílohy
č. 3 zmluvy v príslušnom počte vyhotovení (ku každému požadovanému vyhotoveniu
zmluvy).
- Dokument podpíše podľa bodu A-19.5.
- Uchádzač vypočíta ceny za mernú jednotku každej položky na základe výslednej ceny
z elektronickej aukcie každej položky. Výpočty musí uskutočniť tak, aby pri spätnom
výpočte nedošlo k žiadnemu navýšeniu výslednej ceny z elektronickej aukcie žiadnej
položky. Takto vypočítané ceny za mernú jednotku každej položky bez DPH aktualizuje
v príslušnom stĺpci v Prílohe č. 3 zmluvy.
-
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Príloha č. 4 zmluvy: Plochy upratovaných služieb
- Uchádzač predloží Prílohu č. 4 zmluvy vypracovanú podľa Prílohy č. 6 súťažných
podkladov.
1.2.8 Príloha č. 5 zmluvy: Poistná zmluva/Poistný certifikát
- Uchádzač najneskôr v deň podpisu zmluvy predloží Prílohu č. 5 zmluvy , platnú poistnú
zmluvu alebo poistný certifikát, v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
1.2.9 Príloha č. 6 zmluvy: Subdodávatelia
- Ak úspešný uchádzač nebude využívať subdodávky, upraví zoznam príloh v zmluve
odstránením Prílohy č. 6 zmluvy zo zoznamu a Prílohu č. 6 zmluvy nepredkladá.
Zároveň v rámci poskytnutia zmluvy na odsúhlasovanie jednoznačne uvedie
informáciu, že nebude využívať subdodávky.
- Ak úspešný uchádzač bude využívať subdodávky, Prílohu č. 6 zmluvy vypracuje, alebo
aktualizuje podľa vzoru, ktorý je súčasťou Prílohy č. 6 súťažných podkladov.
- Aktualizovanú Prílohu č. 6 zmluvy zašle na odsúhlasenie e-mailom osobe uvedenej v
oznámení o prijatí ponuky. Aktualizovanú prílohu zmluvy zašle uchádzač na
odsúhlasenie určenej osobe spolu s aktualizovanou zmluvou a všetkými ostatnými jej
prílohami SÚČASNE.
1.2.10 Po vzájomnom odsúhlasení zmluvy a jej príloh elektronickou formou doručí úspešný uchádzač
na adresu určenú v oznámení o prijatí ponuky príslušný počet originálov zmlúv, vrátane
všetkých príloh.
1.2.11 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so
súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
1.2.7
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Verejný obstarávateľ:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Typ zákazky:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej
aukcie

Postup:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

Predmet zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

F.

Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia

1.
1.1

Kritérium č. 1
Cena za pravidelné kompletné upratovanie, čistenie a dezinfekciu v zdravotníckom zariadení s
nepretržitou prevádzkou na plochách, priestoroch a zariadeniach, vrátane všetkých osobných,
materiálových nákladov a iných nákladov poskytovateľa, za 36 mesiacov v eurách, ktorou sa
rozumie celková konečná zmluvná cena za poskytnutie uvedených služieb predmetu zákazky v
rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v kapitole C. Opis predmetu zákazky počas
celého zmluvného obdobia v eurách vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok:
Podklad pre kritérium, tabuľka 1, bunka M18) v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, tabuľka č. 1, v bunke G18, ako hodnotu bez DPH,
ďalej vyplní sadzbu DPH v bunke H18 a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke M18.
Takto vypočítanú hodnotu konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh
na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 40 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 1
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
pravidelné kompletné upratovanie, čistenie a dezinfekciu v zdravotníckom zariadení s
nepretržitou prevádzkou na plochách, priestoroch a zariadeniach vrátane všetkých osobných,
materiálových nákladov a iných nákladov poskytovateľa za 36 mesiacov (ďalej „cena interiéru
celkom“) v eurách, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny interiéru celkom
ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny interiéru celkom platnej
ponuky a navrhovanej ceny interiéru celkom príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve
desatinné miesta.
Vzorec:
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Kritérium č. 2
Cena za chemické ošetrenie a následnú polymerizáciu PVC, dlažieb a ostatných typov
podlahových krytín (napr. laminátu) za 1 m2, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena
za chemické ošetrenie a následnú polymerizáciu PVC, dlažieb a ostatných typov podlahových
krytín (napr. laminátu) za 1 m2 v eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov
(hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F22), v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia
ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3súťažných
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podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, v bunke D22, ako hodnotu bez DPH, vyplní sadzbu
DPH a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke F22. Takto vypočítanú hodnotu
konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 10 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 2
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
chemické ošetrenie a následnú polymerizáciu PVC, dlažieb a ostatných typov podlahových
krytín (napr. laminátu) za 1 m2 (ďalej „cena za chemické ošetrenie a polymerizáciu“) v eurách
a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za chemické ošetrenie a
polymerizáciu ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za chemické
ošetrenie a polymerizáciu platnej ponuky a navrhovanej ceny za chemické ošetrenie a
polymerizáciu príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov
pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.
Vzorec:
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Kritérium č. 3
Cena za tepovanie čalúneného nábytku za 1 miesto na sedenie, ktorou sa rozumie celková
konečná zmluvná cena za tepovanie čalúneného nábytku za 1 miesto na sedenie v eurách,
vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2,
bunka F23), v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, v bunke D23, ako hodnotu bez DPH, vyplní sadzbu
DPH a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke F23. Takto vypočítanú hodnotu
konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 5 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 3
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
tepovanie čalúneného nábytku za 1 miesto na sedenie, (ďalej „cena za tepovanie čalúneného
nábytku“) v eurách a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za tepovanie
čalúneného nábytku ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
tepovanie čalúneného nábytku platnej ponuky a navrhovanej ceny za tepovanie čalúneného
nábytku príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre
uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.
Vzorec:
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Kritérium č. 4
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Cena za tepovanie 1 m2 koberca, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za tepovanie
za 1 m2 koberca v eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok: Podklad
pre kritérium, tabuľka 2, bunka F24), v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, v bunke D24, ako hodnotu bez DPH, vyplní sadzbu
DPH a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke F24. Takto vypočítanú hodnotu
konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 5 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 4
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
tepovanie 1 m2 koberca (ďalej „cena za tepovanie koberca“) v eurách a pri ostatných ponukách
sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za tepovanie koberca ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej navrhovanej ceny za tepovanie koberca platnej ponuky a navrhovanej ceny za
tepovanie koberca príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom
bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.
Vzorec:
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Kritérium č. 5
Cena za umývanie okien a okenných rámov (viac ako 2 x ročne) za 1 m2 v eurách, ktorou sa
rozumie celková konečná zmluvná cena za umývanie okien a okenných rámov (viac ako 2 x
ročne) za 1 m2 v eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok: Podklad
pre kritérium, tabuľka 2, bunka F25), v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, v bunke D25, ako hodnotu bez DPH, vyplní sadzbu
DPH a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke F25. Takto vypočítanú hodnotu
konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 10 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 5
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
umývanie okien a okenných rámov za 1 m2 v eurách (ďalej „cena za umývanie okien a okenných
rámov“) a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za umývanie okien a
okenných rámov ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za umývanie
okien a okenných rámov platnej ponuky a navrhovanej ceny za umývanie okien a okenných
rámov príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre
uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.
Vzorec:
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
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Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Kritérium č. 6
Cena za mimoriadne upratovanie a čistenie (po maliarskych a stavebných prácach) za 1 hod. v
eurách, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za mimoriadne upratovanie a čistenie
(po maliarskych a stavebných prácach) za 1 hod. v eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3
súťažných podkladov (hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F26), v súlade s kapitolou
D. Spôsob určenia ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, v bunke D26, ako hodnotu bez DPH, vyplní sadzbu
DPH a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke F26. Takto vypočítanú hodnotu
konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 10 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 6
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
mimoriadne upratovanie a čistenie (po maliarskych a stavebných prácach) za 1 hod. v eurách
(ďalej „cena za mimoriadne upratovanie a čistenie“) a pri ostatných ponukách sa určí úmerou.
Hodnotenie ceny za mimoriadne upratovanie a čistenie ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej navrhovanej ceny za mimoriadne upratovanie a čistenie platnej ponuky a navrhovanej
ceny za mimoriadne upratovanie a čistenie v príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky budú zaokrúhľované na dve
desatinné miesta.
Vzorec:
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Kritérium č. 7
Cena za letnú a zimnú údržbu (údržba a starostlivosť o exteriérové plochy v hodinovej sadzbe
v letných mesiacoch /apríl- október/ a v zimných mesiacoch /november - marec/) za 1 hod.
v eurách, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za letnú a zimnú údržbu (údržba
a starostlivosť o exteriérové plochy v hodinovej sadzbe v letných mesiacoch /apríl- október/ a v
zimných mesiacoch /november - marec/) za 1 hod. v eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3
súťažných podkladov (hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F27), v súlade s kapitolou
D. Spôsob určenia ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, v bunke D27, ako hodnotu bez DPH, vyplní sadzbu
DPH a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke F27. Takto vypočítanú hodnotu
konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 10 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 7
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Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za letnú a
zimnú údržbu (údržba a starostlivosť o exteriérové plochy v hodinovej sadzbe v letných
mesiacoch /apríl- október/ a v zimných mesiacoch /november - marec/) za 1 hod. v eurách (ďalej
„letná a zimná údržba“) a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za letnú a
zimnú údržbu ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za letnú a
zimnú údržbu platnej ponuky a navrhovanej ceny za letnú a zimnú údržbu v príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Kritérium č. 8
Cena za pohotovostný režim (promptná reakcia na výskyt nepredvídateľných udalostí, resp.
havarijných stavov do 1 hodiny (prasknuté radiátory, vytopenie, a pod.) za 1 hod. v eurách,
ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za pohotovostný režim (promptná reakcia na
výskyt nepredvídateľných udalostí, resp. havarijných stavov do 1 hodiny (prasknuté radiátory,
vytopenie, a pod.) za 1 hod. v eurách vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok:
Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F28), v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Hodnota navrhovaná uchádzačom musí byť väčšia ako nula. Hodnota rovná nule znamená, že
na ňu nie je predložená ponuka. Navrhovanú hodnotu uvedie uchádzač v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov – hárok „Podklad pre kritérium“, v bunke D28, ako hodnotu bez DPH, vyplní sadzbu
DPH a konečná hodnota ceny bude vypočítaná v bunke F28. Takto vypočítanú hodnotu
konečnej ceny uvedie do Prílohy č. 2 súťažných podkladov (Návrh na plnenie kritérií).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu
DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]
Váha: Maximálne 10 bodov
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 8
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
pohotovostný režim (promptná reakcia na výskyt nepredvídateľných udalostí, resp. havarijných
stavov do 1 hodiny (prasknuté radiátory, vytopenie, a pod.) za 1 hod. v eurách (ďalej „cena za
pohotovostný režim“) a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za
pohotovostný režim ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
pohotovostný režim platnej ponuky a navrhovanej ceny za pohotovostný režim v príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Výsledky budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta.
Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ dosiahnutá
hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium
Pre predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia.
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov
podľa spôsobu hodnotenia uvedenom pri jednotlivých kritériách za jednotlivé návrhy na
plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za
jednotlivé návrhy na plnenie bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky
posudzované návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní
celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt podľa bodov F-1.1
– 8.1 zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý
v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového
počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt podľa bodu F-1.1 – 8.1,
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zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie
ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa počtu získaných bodov.
V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po
vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt podľa bodu F-1.1 – 8.1 viacerým ponukám
uchádzačov umiestneným na prvom mieste, stane sa úspešným uchádzačom ten uchádzač,
ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní počtu bodov pridelených podľa bodu F-1.1 – 8.1 za
najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu prideľovaných bodov, t.j. Kritérium č. 1, dosiahne
po zaokrúhlení na dve desatinné miesta najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných
uchádzačov s rovnakým počtom bodov na prvom mieste sa stanoví podľa počtu bodov
zaokrúhlených na dve desatinné miesta, pridelených za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k
počtu prideľovaných bodov.
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Verejný obstarávateľ:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Typ zákazky:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej
aukcie

Postup:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

Predmet zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

G.

Elektronická aukcia

1.
1.1

Elektronická aukcia v systéme PROe.biz ver. 3.4 – všeobecné informácie
Elektronická aukcia (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci
sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených
smerom nadol.
Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk.
Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je verejný obstarávateľ, bližšie špecifikovaný
v týchto súťažných podkladoch.
Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
Kontakt na administrátora: podľa bodu A-1.3.
Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese
vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom
nadol.
Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači
oboznámia s Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).
Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien, ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v
limitovanom čase.
Priebeh pri hodnotení podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí
neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, podľa kritérií na vyhodnotenie
ponúk (v znení podľa kapitoly F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia) a
určí poradie uchádzačov spôsobom uvedeným v kapitole F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
a spôsob ich uplatnenia.
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami
súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené
požiadavky, na účasť v eAukcii.
Vo Výzve na účasť v eAukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie
týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 ZVO. Výzva obsahuje, okrem iného, údaje týkajúce
sa minimálneho kroku zníženia cenových ponúk, prípadne zníženia alebo zvýšenia ďalších
prvkov, ktorých hodnoty sú predmetom úpravy v eAukcii, pravidlá predlžovania Aukčného kola
a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod. K Výzve vyhlasovateľ každému uchádzačovi
priloží výsledok celkového predbežného vyhodnotenia jeho ponuky.
Výzva bude zaslaná elektronickými prostriedkami osobe určenej uchádzačom v ponuke ako
kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné v ponuke uviesť správne
kontaktné údaje tejto osoby) najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.
EAukcia prebieha v dvoch kolách:
1. Prípravné kolo,
2. Aukčné kolo.

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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V Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve bude uchádzačom sprístupnená eAukčná
sieň. Uchádzači sa oboznámia s priebehom eAukcie a Popisom aukčného prostredia. Uchádzači
by mali skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá
administrátor eAukcie a to v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý
uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť.
2.6.1 Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Všetkým uchádzačom sa
zobrazia:
- ich jednotkové ceny,
- najnižšie jednotkové ceny,
- ich hodnoty, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk,
- najlepšie hodnoty, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk,
- ich celková ponuková cena,
- najnižšia celková ponuková cena,
- ich dosiahnuté body pri jednotlivých kritériách,
- ich celkový počet dosiahnutých bodov,
- najvyšší celkový počet dosiahnutých bodov,
- ich priebežné umiestnenie (poradie).
2.6.2 Predmetom elektronickej aukcie sú hodnoty prvkov z ponuky uchádzača, pričom sa bude
automaticky prerátavať celkový počet bodov za všetky hodnotené kritériá spolu v znení podľa
kapitoly F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia a spôsobom výpočtu
podľa kapitoly D. Spôsob určenia ceny.
2.6.3 Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky, v znení podľa kapitoly F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob
ich uplatnenia a spôsobom výpočtu podľa kapitoly D. Spôsob určenia ceny.
2.6.4 Relatívna váha jednotlivých kritérií sa bude uplatňovať v znení podľa kapitoly F. Kritériá na
vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
2.6.5 Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.
2.6.6 V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v
eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne
umiestnenie.
2.6.7 V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,
resp. celkového počtu dosiahnutých bodov) rozhodujú o priebežnom umiestnení (poradí)
uchádzačov pomocné vyhodnocovacie kritéria, a to Kritérium č. 1 (viď kapitola F bod 1
súťažných podkladov).
V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda ekonomicky najvýhodnejšej ponuky)
a hodnôt pomocných vyhodnocovacích kritérií systém zohľadní časové hľadisko a o priebežnom
umiestnení (poradí) uchádzačov rozhoduje skorší čas dosiahnutia celkového počtu bodov.
2.6.8 Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1.
mieste (t.j. nebude možné urobiť takú zmenu ponuky, ktorá by v prepočte na body dorovnala
počet bodov dosiahnutých uchádzačom s aktuálne najvýhodnejšou ponukou). Uchádzač bude o
takto vzniknutej situácii informovaný.
2.6.9 Minimálny krok zníženia:
- Pri položke č. 1 predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 3 súťažných podkladov
(tabuľka č. 1), za pravidelné upratovanie bude minimálny krok zníženia ceny za mernú
jednotku predmetu zákazky 0,01 EUR z aktuálnej ceny za mernú jednotku položky
daného uchádzača.
- Pri položkách č. 2.1 – 2.7 predmetu zákazky uvedených v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov (tabuľka č. 2), za nepravidelné upratovanie bude minimálny krok zníženia
ceny za mernú jednotku predmetu zákazky 0,01 EUR z aktuálnej ceny za mernú
jednotku položky daného uchádzača.
2.6.10 Maximálny krok zníženia ceny uchádzača (pri akomkoľvek cenovom kritériu) nie je určený.
Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom
znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene za mernú jednotku položky daného uchádzača.
Maximálny krok pri necenových kritériách a neaukčných kritériách nie je stanovený.
2.6
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2.6.11 Základný časový limit Aukčného kola: 30 minút.
2.6.12 Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím jeho základného
časového limitu.
Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien alebo nových hodnôt,
ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene) v posledných dvoch
minútach trvania eAukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. v čase, kedy došlo k predĺženiu, sa k
zostávajúcemu času do konca kola pridajú celé 2 minúty). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po
ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny a hodnoty, ktoré sa týkajú určitých prvkov
ponúk a ktoré boli predmetom úpravy v eAukcii.
2.7
Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky, v znení podľa kapitoly F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob
ich uplatnenia a spôsobom výpočtu podľa kapitoly D. Spôsob určenia ceny. automatizovaným
vyhodnotením.
2.8
Po ukončení Aukčného kola majú uchádzači k dispozícií protokoly z priebehu eAukcie.
2.9
Upozorňujeme uchádzačov, aby zodpovedne a správne kalkulovali cenu, za ktorú sú schopní
danú zákazku ešte realizovať v kvalite zodpovedajúcej predloženej ponuke.
3.
Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie
technického pripojenia
3.1
Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie
technického pripojenia:
- Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu.
- Pre bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná.
- Je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies a javaskripty.
- Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii) vyhlasovateľ odporúča uchádzačom mať
pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný Internet (napr.
notebook s mobilným Internetom).
3.2
Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky.
3.3
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných
technických problémov na strane verejného obstarávateľa.
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Verejný obstarávateľ:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Typ zákazky:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej
aukcie

Postup:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

Predmet zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

H.

Prílohy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prílohy súťažných dokumentov sú poskytované v elektronickej forme v nasledovných
formátoch:
Príloha č. 1: Návrh titulnej strany ponuky
DOC
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria
DOC
Príloha č. 3: Cena predmetu zákazky
XLS
Príloha č. 4: Návrh zmluvy
DOC
Príloha č. 5: Harmonogram poskytovania upratovacích služieb
DOC
Príloha č. 6: Plochy upratovania
XLS
Príloha č. 7: Jednotný európsky dokument
XML
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača DOC
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Príloha č. 1 súťažných podkladov
Verejný
obstarávateľ:
Typ zákazky:
Postup:
Predmet zákazky:
Dokument:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby
Verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím
elektronickej aukcie
Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu

Ponuka
Predkladá uchádzač:

Názov:
Sídlo:
IČO:

Web:
Meno a priezvisko:

Kontaktná osoba:
e-mail:

Telefón:

V .............................. dňa ......................

Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov

Príloha č. 2 súťažných podkladov
Verejný
obstarávateľ:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Postup:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím
elektronickej aukcie

Predmet zákazky:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

Dokument:

Ponuka – návrh na plnenie kritérií
Predkladá uchádzač:

Názov:
Sídlo:
IČO:

Web:
Meno a priezvisko:

Kontaktná osoba:
e-mail:

Telefón:

Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu:
Meno a priezvisko:
e-mail:

Návrh na plnenie kritérií:
Kritérium
Kritérium č. 1:
Cena za pravidelné kompletné upratovanie, čistenie a dezinfekciu
v zdravotníckom zariadení s nepretržitou prevádzkou na
plochách, priestoroch a zariadeniach, vrátane všetkých osobných,
materiálových nákladov a iných nákladov poskytovateľa, za 36
mesiacov v eurách, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná
cena za poskytnutie uvedených služieb predmetu zákazky v
rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v kapitole C.
Opis predmetu zákazky počas celého zmluvného obdobia v eurách
vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok:
Podklad pre kritérium, tabuľka 1, bunka M18) v súlade s
kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Kritérium č. 2:
Cena za chemické ošetrenie a následnú polymerizáciu PVC,
dlažieb a ostatných typov podlahových krytín (napr. laminátu) za
1 m2, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za
chemické ošetrenie a následnú polymerizáciu PVC, dlažieb a
ostatných typov podlahových krytín (napr. laminátu) za 1 m2 v
eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov
(hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F22), v súlade s
kapitolou D. Spôsob určenia ceny.

Telefón:

Návrh na plnenie:

Kritérium č. 3:
Cena za tepovanie čalúneného nábytku za 1 miesto na sedenie,
ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za tepovanie
čalúneného nábytku za 1 miesto na sedenie v eurách, vypočítaná
podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok: Podklad pre
kritérium, tabuľka 2, bunka F23), v súlade s kapitolou D. Spôsob
určenia ceny.
Kritérium č. 4:
Cena za tepovanie 1 m2 koberca, ktorou sa rozumie celková
konečná zmluvná cena za tepovanie za 1 m2 koberca v eurách,
vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok:
Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F24), v súlade
s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Kritérium č. 5:
Cena za umývanie okien a okenných rámov (viac ako 2 x ročne)
za 1 m2 v eurách, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná
cena za umývanie okien a okenných rámov (viac ako 2 x ročne)
za 1 m2 v eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných
podkladov (hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F25),
v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Kritérium č. 6:
Cena za mimoriadne upratovanie a čistenie (po maliarskych a
stavebných prácach) za 1 hod. v eurách, ktorou sa rozumie
celková konečná zmluvná cena za mimoriadne upratovanie a
čistenie (po maliarskych a stavebných prácach) za 1 hod. v
eurách, vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov
(hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F26), v súlade
s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Kritérium č. 7:
Cena za letnú a zimnú údržbu (údržba a starostlivosť o
exteriérové plochy v hodinovej sadzbe v letných mesiacoch
/apríl- október/ a v zimných mesiacoch /november - marec/) za
1 hod. v eurách, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná
cena za letnú a zimnú údržbu (údržba a starostlivosť o exteriérové
plochy v hodinovej sadzbe v letných mesiacoch /apríl- október/ a
v zimných mesiacoch /november - marec/) za 1 hod. v eurách,
vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov (hárok:
Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F27), v súlade
s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.
Kritérium č. 8:
Cena za pohotovostný režim (promptná reakcia na výskyt
nepredvídateľných udalostí, resp. havarijných stavov do 1 hodiny
(prasknuté radiátory, vytopenie, a pod.) za 1 hod. v eurách, ktorou
sa rozumie celková konečná zmluvná cena za pohotovostný režim
(promptná reakcia na výskyt nepredvídateľných udalostí, resp.
havarijných stavov do 1 hodiny (prasknuté radiátory, vytopenie, a
pod.) za 1 hod. v eurách vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných
podkladov (hárok: Podklad pre kritérium, tabuľka 2, bunka F28),
v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.

V .............................. dňa ......................
Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov

Príloha č. 3 súťažných podkladov
Príloha č. 2 zmluvy
1/ 2
Verejný obstarávateľ / Objednávateľ:
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika
Predmet zákazky:
Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu

Postup verejného obstarávania:
Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby, verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie

Uchádzač/Poskytovateľ:
X

Cena predmetu zákazky/zmluvy
Tabuľka č. 1
Cena za predpokladaný počet MJ za 36 mesiacov v EUR

Cena za MJ v EUR

Por. č.

1.

Popis služby

Cena za pravidelné kompletné upratovanie, čistenie a
dezinfekciu v zdravotníckom zariadení s nepretržitou
prevádzkou na plochách, priestoroch a zariadeniach
NOÚ

Merná
jednotka
(MJ)

Predpokladaný
počet MJ za 1
mesiac

Počet
mesiacov
poskytovania
služby

Predpokladaný počet
MJ za 36 mesiacov

1 m²

27 760,71

36

999 385,56

Merná
jednotka
(MJ)

Cena za MJ
v EUR
bez DPH

DPH v %

Cena za MJ
v EUR
s DPH

Tabuľka č. 2
2. Nepravidelné upratovanie (na základe objednávky)

2.1

Chemické ošetrenie a následná polymerizácia PVC, dlažieb a
ostatných podlahových krytín (napr. laminát)

m2

0,00

2.2

Tepovanie čalúneného nábytku za 1 miesto na sedenie

ks

0,00

2.3

Tepovanie kobercov

m2

0,00

2.4

Umývanie okien a okenných rámov (viac ako 2 x ročne)

m2

0,00

2.5

Mimoriadne upratovanie a čistenie (po maliarskych a stavebných
prácach)

hod.

0,00

2.6

Letná a zimná údržba (údržba a starostlivosť o exteriérové plochy
v hodinovej sadzbe v letných mesiacoch /apríl- október/ a v
zimných mesiacoch /november - marec/)

hod.

0,00

2.7

Pohotovostný režim (promptná reakcia na výskyt
nepredvídateľných udalostí, resp. havarijných stavov
do 1 hodiny (prasknuté radiátory, vytopenie, a pod.)

hod.

0,00

Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium

bez DPH

DPH v %

DPH

s DPH

bez DPH

DPH

s DPH

G

H

G/100xH

G+I

GxF

(GxF)/100xH

K+L

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Príloha č. 3 súťažných podkladov
Príloha č. 2 zmluvy
2/ 2

Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

Príloha č. 4 súťažných podkladov

Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č:
uzavretá v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Národný onkologický ústav
Sídlo:

Klenová 1, 833 10 Bratislava

IČO:

00 165 336

DIČ:

2020830108

IČ pre DPH:

SK2020830108

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000281748/8180

v mene ktorého
koná:

MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)
2. Poskytovateľ:
Sídlo:
právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
........................, oddiel: ..........., vložka č. ................
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
bankové spojenie:
Číslo účtu:
v mene ktorého
koná :
(ďalej len „ poskytovateľ“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Objednávateľ v rámci plnenia svojich úloh obstaráva služby postupom stanoveným zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný
obstarávateľ s Poskytovateľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní
identifikovanom nasledovne:
Predmet zákazky: „Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“.
Postup verejného obstarávania: zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej
súťaže.
Vyhlásenie verejného obstarávania:
-

Úradný vestník EÚ zo dňa ................... pod značkou .......................,
Vestník č. .............. zo dňa ................... pod značkou ....................... .
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonávať
a) pravidelné kompletné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby v priestoroch
objednávateľa na celkovej ploche vnútorných priestorov 27 760,71 m², vrátane
vynášania komunálneho a nebezpečného odpadu určeným spôsobom na stanovené
miesta, zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, plastových vriec na
odpad a mechanizmov potrebných na vykonávanie služieb podľa harmonogramu
špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „služby“),
b) nepravidelné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby nad rozsah špecifikovaný
v Prílohe č. 1 podľa potreby ich vykonania, a to na základe osobitnej písomnej
objednávky objednávateľa (ďalej len „služby naviac“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje za služby zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť súčinnosť pri
ich plnení.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyčleniť zo zmluvy upratovanie priestorov niektorých
pracovísk a spoločných priestorov objednávateľa z dôvodu zabezpečenia upratovania
vlastnými zamestnancami a prostriedkami. Poskytovateľ sa zaväzuje uzatvoriť dodatok
k tejto zmluve, ktorým sa zmení rozsah povinností poskytovateľa z dôvodu zníženia
plochy priestorov, v ktorých poskytovateľ vykonáva služby podľa tejto zmluvy a cena
predmetu zmluvy.
Článok III.
Cena predmetu zmluvy
1. Cena za služby uvedené v čl. II bod 1 písm. a) tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 3
Cena je konečná, vrátane všetkých osobných, materiálových nákladov a iných nákladov
poskytovateľa.
2. Ceny za služby naviac uvedené v čl. II bod 1 písm. b) tejto zmluvy sú uvedené v Prílohe
č. 3. Ceny sú konečné, vrátane všetkých osobných, materiálových nákladov a iných
nákladov poskytovateľa.
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3. Ak sa z dôvodov na strane objednávateľa zníži dočasne, a to po dobu dlhšiu ako 1 mesiac
plocha kancelárskych priestorov alebo prevádzkových priestorov, v ktorých poskytovateľ
vykonáva služby, po vzájomnom odsúhlasení oprávnenými zástupcami zmluvných strán
skutočne vykonaných služieb, zníži sa ceny za služby pomerne.
Článok IV.
Platobné podmienky
1. Poskytovateľ je povinný do siedmych dní od výzvy objednávateľa na podpis zmluvy
zložiť na účet objednávateľa finančnú čiastku vo výške 20 000,00 EUR, ktorá bude slúžiť
ako zabezpečovací nástroj zmluvného záväzku za účelom riadneho poskytovania služieb,
ich kvality, včasnosti a dodržiavania ostatných zmluvných podmienok (ďalej len
„zádržné“). V prípade, ak zádržné nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísané na účet
objednávateľa, je tento oprávnený od podpisu zmluvy odstúpiť. Zádržné je objednávateľ
oprávnený použiť v prípade neodstránenia riadne reklamovaných vád poskytovateľom do
3 dní a odstránenia týchto vád objednávateľom iným spôsobom.
2. Ak počas účinnosti tejto zmluvy objednávateľ použije časť alebo celú sumu zádržného na
odstraňovanie vád iným spôsobom, poskytovateľ je povinný doplniť ho do výšky
dohodnutej v bode 1.
3. Nespotrebované zádržné v prípade ukončenia tejto zmluvy objednávateľom z dôvodov na
strane poskytovateľa zostáva objednávateľovi, ktorý je oprávnený použiť ho na výkon
služieb iným spôsobom.
4. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu za poskytovanie služieb podľa článku III tejto
zmluvy na základe riadne uskutočneného plnenia v súlade s touto zmluvou. Faktúru je
poskytovateľ oprávnený vystaviť posledný deň kalendárneho mesiaca.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu bezhotovostným prevodom na účet
poskytovateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej
objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi a to na základe
dohody zmluvných strán o dlhšej lehote splatnosti. Zmluvné strany prehlasujú, že takáto
dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo
záväzkového vzťahu pre poskytovateľa podľa § 369d Obchodného zákonníka. Dňom
doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.
7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak vo faktúre budú uvedené
nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ je oprávnený
vrátiť faktúru poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Objednávateľ je povinný uviesť
dôvod vrátenia faktúry. Odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry plynie pre
objednávateľa nová lehota splatnosti faktúry.
8. Objednávateľ na úhradu ceny za služby neposkytuje preddavok.
Článok V.
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby odborne, starostlivo, hospodárne s čistiacimi
prostriedkami a prístrojmi, ktoré vylučujú poškodenie čistených objektov a zariadení a
metódami v súlade s prevádzkovými potrebami odberateľa, jeho vnútornými predpismi a
3

požiadavkami v zmysle Prílohy č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Služby musia byť poskytnuté v
súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany
zdravia, zákona č. 355/2007 Z. z . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s dezinfekčným programom objednávateľa.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať podľa technologického postupu upratovania a
dezinfekčného programu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a dezinfekčným programom objednávateľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ je povinný
-

vykonávať služby riadne a včas podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy,

-

služby a služby naviac vykonávať prostredníctvom svojich zamestnancov, s ktorými
má ku dňu účinnosti tejto zmluvy riadne uzavretú pracovnú zmluvu,

-

zabezpečiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy takým počtom zamestnancov,
ktorý je primeraný náročnosti poskytovanej služby v danom priestore tak, aby boli
služby poskytovateľom riadne poskytnuté,

-

zabezpečiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy v plnom rozsahu prostredníctvom
odborne i zdravotne spôsobilých a bezúhonných osôb,

-

ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi zoznam
zamestnancov, ktorí budú pre neho vykonávať služby s uvedením čísla občianskeho
preukazu, v členení na jednotlivé objekty objednávateľa; poskytovateľ sa zaväzuje
zoznam v prípade zmeny aktualizovať a dopĺňať,

-

zabezpečiť zaučenie/zaškolenie svojich zamestnancov prostredníctvom svojho
zodpovedného zamestnanca na vykonávanie služieb podľa tejto zmluvy, osobitne pre
každé pracovisko, a to najmä v prípade nového zamestnanca, zastupovania alebo
presunu zamestnanca na iné pracovisko,

-

pri zaraďovaní svojich zamestnancov na výkon upratovacích, dezinfekčných
a čistiacich prác na jednotlivé pracoviská objednávateľa prihliadať na špecifické
podmienky jednotlivých pracovísk objednávateľa z hľadiska nárokov týchto pracovísk
na zdravotnú a odbornú spôsobilosť zamestnanca, ktorý bude tieto práce vykonávať,

-

preukázateľne zabezpečiť odborné preškolenie svojich zamestnancov z predpisov
BOZP, požiarnej ochrany, hygienických predpisov, prevádzkových poriadkov
objednávateľa, pracovných postupov s dôrazom na aplikácie dezinfekčných
prostriedkov, a to počas celej doby poskytovania služby,

-

zabezpečiť pre svojich zamestnancov v dostatočnom množstve a kvalite osobné
ochranné pracovné prostriedky,

-

zabezpečiť pre svojich zamestnancov jednotné rovnošaty, ktoré sú títo zamestnanci
povinní mať oblečené po celú dobu poskytovania služieb podľa tejto zmluvy
s označením loga poskytovateľa, mena, priezviska a pracovnej pozície zamestnanca,

4. Poskytovateľ zabezpečí preukázateľným spôsobom zaškolenie svojich zamestnancov na
prácu s prípravkami používanými pri dezinfekcii, odborne spôsobilou osobou oprávnenou
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo iným oprávneným subjektom.
5. Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia ako aj bezpečnosť práce svojich
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zamestnancov počas celej doby poskytovania služby a je povinný plniť povinnosti uložené
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje
-

poskytovať svojim zamestnancom všetky stroje, zaradenia, pomôcky, dezinfekčné
a čistiace prostriedky na výkon služieb, vrátane vreciek na odpady všetkých
potrebných veľkostí a farieb v dostatočnom množstve a kvalite tak, aby boli
vymieňané pri každom vysypaní nádoby na odpad bez ohľadu na množstvo odpadu
v nádobe,

-

vykonávať služby, okrem iného, aj pomocou mobilných vozíkov s 2 (slovom: dvomi)
vedrami a žmýkacím mechanizmom, zbierať odpad na jednotlivých pracoviskách
pomocou vozíkov s uchytením vriec a zvoz odpadu na určené miesta v areáli
objednávateľa s dostatočne pevným vozíkom,

-

pre každé pracovisko používať samostatné pomôcky na upratovanie, ktoré nemožno
použiť na inom pracovisku, okrem kancelárií a ambulancií a lôžkových oddelení
podobného typu a zamerania,

-

pomôcky a prístroje udržiavať v čistote a dobrom technickom stave, vykonávať ich
pravidelné čistenie a údržbu podľa potreby, najmenej jedenkrát týždenne;
termodezinfekčné pranie mopov a ich výmenu je poviný zabezpečiť každý deň,

-

používať čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré sú pred otvorením v originálnom
balení a počas používania v obaloch s označením názvu prípravku, koncentrácie,
dátum plnenia a dátum expirácie

-

viesť evidenciu používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na jednotlivých
pracoviskách, ktorú je povinný kedykoľvek predložiť objednávateľovi na jeho žiadosť
najneskôr do 2 dní od doručenia žiadosti,

-

na chemickú dezinfekciu používať len prípravky registrované v Centre pre chemické
látky a prípravky SR a schválené v Dezinfekčnom pláne poskytovateľa,

-

dodržiavať platný a schválený Dezinfekčný program,

-

predložiť objednávateľovi karty bezpečnostných údajov schválených čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov,

-

viesť dennú evidenciu vykonaných upratovacích a dezinfekčných služieb na
predpísanom tlačive objednávateľa na jednotlivých pracoviskách. V zázname
zamestnanec poskytovateľa svojím podpisom potvrdí vykonanie stanoveného rozsahu
prác za každý deň samostatne. Záznam s údajmi o vykonaných prácach v danom
mesiaci prekontroluje a svojím podpisom potvrdí zodpovedný zamestnanec
objednávateľa,

-

viditeľne označiť miesto prebiehajúcich čistiacich a dezinfekčných služieb tak, aby
v maximálne možnej miere predchádzal nebezpečenstvu pádu, úrazu alebo iného
poškodenia zdravia zamestnancov objednávateľa, pacientov alebo tretích osôb; ak by
konanie poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním služieb a v čase ich poskytovania
malo za následok poškodenie zdravia zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb
a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, poskytovateľ odškodní objednávateľa za
uspokojenie týchto nárokov v plnej výške,

-

v prípadoch hodných osobitného zreteľa súvisiacich s výskytom infekcií u pacientov
alebo zamestnancov objednávateľa vykonávať upratovacie, čistiace a dezinfekčné
služby podľa prijatého protiepidemického režimu dezinfekcie nariadeného
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objednávateľom,
-

uložiť svojim pracovníkom zabezpečujúcim služby podľa tejto zmluvy povinnosť
odovzdať všetky nájdené veci v priestoroch upratovania, čistenia a dezinfekcie
objednávateľovi,

-

bezodkladne oznámiť objednávateľovi počas služieb zistené závady, nedostatky a
škody na nábytku, zariadení, elektrických zariadeniach a vodovodných inštaláciách v
miestach vykonávania predmetu tejto zmluvy; poskytovateľ zodpovedá v plnom
rozsahu za škody na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí v súvislosti s plnením
predmetu zmluvy,

-

uložiť svojim pracovníkom zabezpečujúcim služby podľa tejto zmluvy povinnosť
dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri výkone služieb,
zákaz čítať písomnosti a doklady objednávateľa, zákaz otvárať skrine, písacie stolíky a
ostatné zariadenia na miestach výkonu služieb,

-

zamestnancom zabezpečujúcim vykonávanie služieb uložiť povinnosť neumožniť
prístup na pracovisko osobám, ktoré nie sú poskytovateľom určené na výkon služieb;
v čase výkonu služby majú do objektov objednávateľa zakázaný vstup rodinní
príslušníci alebo iné osoby blízke zamestnancom poskytovateľa,

-

postupovať tak, aby prípadná práceneschopnosť, dovolenky a iné výpadky personálu,
neovplyvnili plnenie zmluvy,

-

riadne uzamykať priestory po skončení služieb a niesť zodpovednosť za prípadnú
stratu a poškodenie vecí, zariadení, zdravotníckeho materiálu, liekov, ktoré
preukázateľne vznikli v dôsledku porušenia tejto povinnosti,

-

hospodárne nakladať s vodou, elektrickou energiou a ostatnými médiami, ktoré
objednávateľ poskytuje pre výkon predmetu zmluvy na vlastné náklady,

-

mať počas celého obdobia poskytovania služby uzavretú platnú poistnú zmluvu na
poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone služieb; poistnú zmluvu je
povinný objednávateľovi predložiť kedykoľvek na požiadanie,

-

zabezpečiť poskytovanie mimoriadnej služby v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod.,
ktoré bude objednávateľ využívať len v prípade nepredvídateľných okolností a
naliehavosti aj na základe telefonickej požiadavky objednávateľa,

-

na mimoriadny výkon služby nastúpiť po obdržaní telefonického oznámenia
a dohodnutí termínu - času plnenia a v prípade odstránenia havarijnej situácie nastúpiť
ihneď.
Článok VI.
Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:
a) bezplatne poskytnúť dodávku teplej a studenej vody, elektrického prúdu a osvetlenia v
miere potrebnej na vykonávanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb,
b) bezplatne poskytnúť poskytovateľovi uzamykateľné priestory na prezliekanie
zamestnancov poskytovateľa vykonávajúcich služby a na odkladanie materiálu,
zariadenia, strojov a čistiacich prostriedkov,
c) poskytnúť povereným osobám poskytovateľa kľúče od upratovaných priestorov alebo
zabezpečiť iný bezproblémový prístup k týmto priestorom,
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d) zabezpečiť podmienky pre riadny výkon služieb v interiéri, najmä priestor na odloženie
upratovacej techniky, materiálu a prístup k médiám (voda, elektrický prúd, výlevky)
podľa tejto zmluvy.
Článok VII.
Preberanie a kontrola služieb
1. Poverení pracovníci objednávateľa (vedúce sestry, staničné sestry, vedúci laboranti,
vedúci fyzioterapeut, poverené referentky administratívnych oddelení a ďalší poverení
zamestnanci) preberajú vykonané služby odsúhlasením ich kvality na formulári
„Kontrolný doklad o vykonaných čistiacich a dezinfekčných službách“. Vecné plnenie
služieb poskytovateľa na konci kalendárneho mesiaca odsúhlasuje objednávateľ najneskôr
posledný deň v kalendárnom mesiaci, pričom skontroluje odstránenie reklamovaných vád
a pripomienok.
2. Vo veciach plnenia podľa tejto zmluvy budú zmluvné strany komunikovať
prostredníctvom kontaktných osôb.
a) Kontaktné osoby objednávateľa:
Poverený pracovník:
Marcela Polyaková, 02/593 78 206
Nemocničný hygienik:
MUDr. Zuzana Fuchsbergerová, 02/593 78 214,
Námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť:
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD, 02/593 78 579
b) Kontaktné osoby poskytovateľa:
.............................................
prevádzkár

........................................
meno, priezvisko, t.č.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poverenými zamestnancami poskytovateľa, ktorí ho budú
zastupovať v rámci plnenia povinností dohodnutých v tejto zmluve, a ktorých konanie sa
bude vždy považovať za konanie v mene poskytovateľa sú:
.............................................
funkcia

......................................................................
meno, priezvisko, t.č., e-mail

4. Vedúci zamestnanec poskytovateľa zodpovedný za riadny výkon služieb je oprávnený
operatívne riadiť prácu zamestnancov poskytovateľa, preberať reklamácie od
zamestnancov objednávateľa a dávať zamestnancom poskytovateľa pokyny na
odstránenie zistených reklamovaných vád služieb alebo iných nedostatkov vo výkone
služieb.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať efektívnosť vykonávania dezinfekčných
služieb nemocničným hygienikom v prípade zvýšeného výskytu infekcií u pacientov alebo
zdravotníckych pracovníkov. Kontrola sa bude vykonávať odberom vzoriek na
mikrobiologické vyšetrenie a na kontrolu správnosti riedenia dezinfekčných prostriedkov.
V prípade zistených nedostatkov je poskytovateľ povinný podať vysvetlenia, predložiť
dôkazy a okamžite prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
6. Poskytovateľ je povinný umožniť výkon externej kontroly, byť k dispozícii zamestnancom
kontrolného orgánu, podávať vysvetlenia, predkladať dôkazy. V prípade zistených
nedostatkov je poskytovateľ povinný akceptovať návrhy zo strany objednávateľa na
zlepšenie kvality vykonávania služieb. Poskytovateľ nahradí objednávateľovi škodu
v plnom rozsahu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu sankcie uloženej kontrolnými
orgánmi za nedostatky alebo pochybenia súvisiace s výkonom poskytovateľom.
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7. Poskytovateľ preukáže na vlastné náklady prostredníctvom kontrolných sterov účinnosť
prania mopov, účinnosť dezinfekčných prostriedkov a mikrobiologickú nezávadnosť
pomôcok na umývanie – handričiek, vedier a podobne.
8. Za prítomnosti nemocničného hygienika objednávateľa na objednávateľom náhodne
vybraných plochách, ktoré dezinfikuje poskytovateľ, sa vykoná každý druhý mesiac tzn.
šesťkrát ročne 10 kontrolných sterov. Stery budú odobraté tesne po expozičnej dobe
pôsobenia dezinfekčného roztoku, pri zabránení náhodnej kontaminácie.
9. Za prítomnosti kompetentného pracovníka objednávateľa na objednávateľom náhodne
vybraných pomôckach, ktoré používajú zamestnanci poskytovateľa pri plnení povinností
podľa tejto zmluvy, sa vykoná 10 kontrolných sterov každý druhý mesiac/6 x ročne. Stery
budú odobraté z náhodne vybraných pomôcok (handričky, vedrá) tesne pred začatím prác
resp. po ukončení prác.
10. Za prítomnosti kompetentného pracovníka objednávateľa na objednávateľom náhodne
vybraných mopoch, ktoré používajú zamestnanci poskytovateľa pri plnení povinností
podľa tejto zmluvy, poskytovateľ vykoná 1 x mesačne/12 x ročne 10 kontrolných sterov.
Stery budú odobraté tesne po vypratí mopov.
11. Poskytovateľ je povinný dať vyhodnotiť stery podľa predchádzajúcich odsekov na vlastné
náklady v akreditovanom laboratóriu a bezodkladne predložiť výsledky s vyhodnotením
kompetentnému zamestnancovi odberateľa uvedenému v bode 2 tohto článku.
12. V prípade pozitívneho nálezu z týchto sterov je poskytovateľ povinný neodkladne
zabezpečiť nápravné opatrenia a na vlastné náklady opakovaný kontrolný ster. V prípade
záchytu gramnegatívnej flóry je potrebné zabezpečiť aj citlivosť na antibiotiká.
13. Poskytovateľ súhlasí s tým, že bude včas odpovedať na dotazy objednávateľa ohľadne
dodržiavania kvality poskytovania služieb, technologického postupu upratovania,
dezinfekčného programu a taktiež súhlasí s vykonaním interného auditu objednávateľom.
Článok VIII.
Zodpovednosť za vady a reklamácie vád
1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné, odborné a včasné vykonanie upratovacích, čistiacich
a dezinfekčných služieb v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi
predpismi a vnútornými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na tieto služby. Ak má
vykonaná služba vady, je objednávateľ oprávnený vadu bezodkladne reklamovať.
Reklamované vady je poskytovateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín
odstrániť.
2. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobil objednávateľovi v súvislosti s
činnosťou podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú tretím osobám v priebehu vykonávania
zmluvných služieb podľa tejto zmluvy.
4. Reklamácie vád kvality alebo rozsahu služby vykonanej poskytovateľom uplatňuje
objednávateľ vo formulári „Protokol a zistených vadách vykonaných čistiacich
a dezinfekčných služieb“, ktorého obsah potvrdzujú svojim podpisom vždy dvaja
zástupcovia zmluvných strán.
Za objednávateľa je to vždy osoba poverená prebrať vykonané služby na pracovisku a
............................
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Za poskytovateľa je to zamestnanec, ktorý vykonal vadnú službu a prevádzkár.
5. Zistené vady uvedené vo formulári „Protokol a zistených vadách vykonaných čistiacich
a dezinfekčných služieb“ sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť bezodkladne, najneskôr do
24 hodín od ich oznámenia. Odstránenie reklamovanej vady potvrdia podpisom
zamestnanci zmluvných strán, ktorí spísali a podpísali „Protokol a zistených vadách
vykonaných čistiacich a dezinfekčných služieb“.
6. Tri a viackrát opakované neposkytnutie toho istého úkonu služieb podľa tejto zmluvy sa
považuje za podstatné porušenie povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že najneskôr v deň podpisu zmluvy predloží Objednávateľovi
platnú poistnú zmluvu alebo poistný certifikát v origináli alebo v úradne overenej
fotokópii, ktorých predmetom je zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone podnikateľskej činnosti
tretej osobe s limitom poistného plnenia vo výške minimálne 500 000,00 EUR (slovom
päťstotisíc eur), ktorá je Prílohou č. 5 tejto zmluvy.
Článok IX.
Sankcie
1. Ak riadne reklamované vady nebudú odstránené podľa čl. VIII. bod 1, objednávateľ má
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom jednosto eur) za každý deň
omeškania s odstránením reklamovanej vady.
2. V prípade vykonania kontroly účinnosti dezinfekcie na náhodne objednávateľom
vybraných plochách, ktoré dezinfikuje poskytovateľ prostredníctvom sterov podľa článku
VII bod 7 a 8 a pozitívneho nálezu je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur) za každý pozitívny nález v
invazívnych priestoroch a vo výške 200,00 EUR (slovom dvesto eur) za každý pozitívny
nález v ostatných dezinfikovaných priestoroch.
3. V prípade vykonania kontroly na objednávateľom náhodne vybraných pomôckach a
mopoch, ktoré používajú zamestnanci poskytovateľa pri plnení povinností podľa tejto
zmluvy, prostredníctvom sterov podľa článku VII bod 9 a 10 tejto zmluvy a pozitívneho
nálezu je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
500,00 EUR (slovom päťsto eur) za každý pozitívny nález na pomôckach a mopoch
používaných v invazívnych priestoroch a vo výške 200,00 EUR (slovom dvesto EUR) za
každý pozitívny nález na pomôckach a mopoch používaných v ostatných priestoroch.
4. V prípade opakovaného pozitívneho nálezu steru má objednávateľ nárok na zľavu vo
výške 3 % z celkovej ceny prác za kalendárny mesiac.
5. Poskytovateľ je povinný pri nedodržaní Harmonogramu poskytovania upratovacích
služieb s frekvenciou uvedenou v Prílohe č. 1 znížiť celkovú mesačnú fakturovanú sumu
o 10 % v mesiaci, kedy k tomuto nedodržaniu došlo.
6. Nárok na náhradu škody spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže
zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.
Článok X.
Trvanie a zánik zmluvného vzťahu
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 36 kalendárnych mesiacov odo dňa
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nadobudnutia jej účinnosti alebo do dosiahnutia celkovej ceny za služby vo výške
.................... EUR, slovom ..................................
2. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, dohodou zmluvných strán
v písomnej forme, písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vzájomne si oznámiť každú zmenu údajov
uvedených v tejto zmluve v lehote do 15 dní od zmeny príslušných skutočností.
3. Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané
vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako
posledná známa adresa sídla touto zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane písomne
oznámená, pričom za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa považuje i uvedenie
novej adresy sídla na zmluve (vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej medzi
zmluvnými stranami. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať
zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu. V prípade, že zmluvná strana doporučenú
poštovú zásielku druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa
táto zásielka za doručenú uplynutím 15 dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu
adresu sídla zmluvnej strany v zmysle vyššie uvedeného. Podmienka písomného
oznámenia je splnená aj vtedy, ak listinu obsahujúcu písomné oznámenie osobne
prevezme poverený zástupca adresáta a toto prevzatie potvrdí svojim podpisom.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky možné opatrenia pre konkrétne riešenie
akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto zmluvou. Všetky
spory budú riešené zmierovacím konaním medzi zástupcami oboch zmluvných strán.
V prípade, že nedôjde k dohode do 60 dní od zaslania návrhu na zmier, bude predmetný
spor predložený na riešenie vecne a miestne príslušnému súdu. Tým nie sú dotknuté
ustanovenia týkajúce sa ukončenia tejto zmluvy.
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch
zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané
osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dvoch z nich.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité,
že zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a
porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.
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Článok XII.
Subdodávky
1. Poskytovateľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich
subdodávateľov.
2. Poskytovateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
3. Poskytovateľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či poskytovateľ použil subdodávky alebo
nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek
zodpovednosť voči subdodávateľom poskytovateľa.
4. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
5. Poskytovateľ má právo na zmenu subdodávateľa alebo na doplnenie nového
subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka.
a) Poskytovateľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so
subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane neskôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí
obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky,
predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za
subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
6. Porušenie povinností Poskytovateľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie zmluvných povinností.
Prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:
Príloha č. 6:

Harmonogram poskytovania upratovacích služieb
Technologický postup upratovania a dezinfekčný program predmetu zmluvy
Cena predmetu zmluvy
Plochy upratovaných služieb
Poistná zmluva/Poistný certifikát
Subdodávatelia (ak je uplatniteľné)

V .................... dňa ............................

V Bratislave dňa …...........................

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

...........................................................

...........................................................
MUDr. Jozef Valocký
Riaditeľ
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Príloha č. 6 zmluvy

Subdodávatelia
Subdodávateľ
(názov, sídlo, IČO)

Predmet subdodávky

Predpokladaný podiel
zákazky zadávaný
subdodávateľovi

Osoba oprávnená konať za
subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia)

Príloha č. 5 súťažných podkladov /
Príloha č. 1 zmluvy

Harmonogram poskytovania upratovacích,
služieb a ostatných požadovaných služieb

čistiacich,

dezinfekčných

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a
dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Národného onkologického ústavu,
manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len „služby“).
Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu
mikroorganizmov.
Upratovacie služby budú vykonávané v spoločných priestoroch NOÚ a na jednotlivých
pracoviskách NOÚ podľa Harmonogramu upratovacích služieb každý deň v týždni (pracovný
týždeň, víkend, štátne sviatky) v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. v časových intervaloch
určených objednávateľom. Časové intervaly budú upresnené v časovom harmonograme
upratovacích služieb, ktorý bude vypracovaný a odsúhlasený po podpise zmluvy.
1) ODDELENIE ONKOHEMATOLÓGIE I a II
IZBY PACIENTOV
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety – utieranie navlhko – 2x denne
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
- radiátory - čistenie
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
AMBULANCIA, PRACOVISKO SESTIER, VYŠETROVŇA, ČISTIACA MIESTNOSŤ
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m

- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 4x ročne
IZBA LEKÁRA, DENNÁ MIESTNOSŤ SESTIER, ŠATŇA
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne
JEDÁLEŇ
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
Týždenne:
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m

2)

Lôžkové oddelenia

Izby pacientov
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
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- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko – 2x denne
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne
Jedáleň
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
Týždenne:
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Ambulancia, pracovisko sestier, vyšetrovňa
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
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-

svietidlá – 2x ročne
okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)

Izba lekára, denná miestnosť sestier, šatne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne
Komunikačné priestory oddelenia – chodby
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
Skladové priestory, čistiaca miestnosť
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko (v čistiacej miestnosti s dezinfekciou)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – (2x ročne – sklady, 4x ročne – čistiaca miestnosť)

3)

Oddelenie centrálnej sterilizácie a Centrálna úpravovňa postelí
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Príjem kontaminovaných ZP, umyvárka, setovne, sterilný sklad ZP, výdaj sterilných ZP,
hygienický filter
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 4x ročne
- okná a rámy – 4x ročne (na základe objednávky)
Gázovňa, sklad zdrav. materiálu a čistiacich potrieb, šatňa, sklad ŠZM, denná miestnosť,
kuchynka, chodba, sociálne zariadenia
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne
Laboratórium, pracovne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou

5

- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne
Centrálna úpravovňa postelí
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 4x ročne
- okná a rámy – 4x ročne (na základe objednávky)

4)

Oddelenie klinickej biochémie, Oddelenie laboratórnej hematológie a
transfuziológie, Oddelenie cytológie, oddelenie patológie, laboratórium
kmeňovej bunky

Laboratóriá
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
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-

parapety - utieranie navlhko
sociálne zariadenia (sprchy, WC)
umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m

Miestnosti na odber a spracovanie biologického materiálu
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne: (platí aj pre laboratóriá)
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- dezinfekčné umytie umývateľných stien
- steny – umývanie s dezinfekciou (miestnosti na odber a spracovanie biologického
materiálu)
Mesačne: (platí aj pre laboratóriá)
- ošetrenie nábytku ochranným prostriedkom do výšky 1,7 m
Ročne: (platí aj pre laboratóriá)
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – umývanie s dezinfekciou (dostupné) – 4x ročne
Denná miestnosť, pracovne, šatne, sklady
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Mesačne:
- ošetrenie nábytku ochranným prostriedkom do výšky 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
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-

radiátory – umývanie s dezinfekciou (dostupné) – 4x ročne

Čistiaca miestnosť
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou- 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko (v čistiacej miestnosti s dezinfekciou)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 4x ročne
Komunikačné priestory – chodby
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou - 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Mesačne:
- ošetrenie nábytku ochranným prostriedkom do výšky 1,7 m -1x
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne

5)

Oddelenie lekárskej genetiky

Laboratóriá
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 1x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- steny keramické na toaletách - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
Miestnosti na odber – ambulancia a príjem materiálu
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
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- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 1x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
- steny – umývanie s dezinfekciou (miestnosti na odber a spracovanie biologického
materiálu)
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 4x ročne
- okná a rámy – 4x ročne (na základe objednávky)
Denná miestnosť, pracovne, šatne, sklady
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- vysávanie v pracovniach – 2x týždenne
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne
TRU
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou

9

- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko (v čistiacej miestnosti s dezinfekciou)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 4x ročne
Komunikačné priestory – chodby
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou - 1x denne
- kreslá v čakárni pre pacientov
- vchodové dvere sklenené
- balkónové dvere sklenené

6)

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

Ambulancie, fyziatricko - liečebné priestory
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Denná miestnosť, pracovne, šatne
Denne:
- podlaha – umývanie
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- sociálne zariadenia – umývanie s dezinfekciou
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- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- umývanie nábytku do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky)
Komunikačné priestory oddelenia – chodby
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
Bazény – šatne, sprchy, toalety
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- sprchy vylievať chloramínom
Týždenne:
- 1 x týždenne stupne pri bazéne umyť a dezinfikovať
Vodoliečba
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
- hĺbkové čistenie okolia bazéna – 2x týždenne
Mesačne:
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- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
- umývanie a dezinfikovanie kachličkových stien vo vodoliečbe
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- vyumývať a dezinfikovať šatňové skrine v bazéne – 2x ročne
Sauna
- umývanie s dezinfekciou – 2x denne ( v prípade prevádzky)
- kachličkové steny umyť a dezinfikovať – 1x mesačne
- vydrhnúť drevené police a podlahu sauny – 2x ročne

7)

Priestory na iné invazívne výkony – Chirurgické ambulancie
a zákrokovne, Gastroenterologické oddelenie, Pneumologickoendoskopické oddelenie

Zákrokovne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – pred a po každej operácii
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou – 1x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety – utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- mriežky na vzduchotechnike
- radiátory
- operačné lampy
- okná nahrádzajúce funkciu steny
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Vyšetrovne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
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- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky)
Denná miestnosť, pracovne, šatne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
- - radiátory – čistenie (pracovne, šatne)
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)

8) Oddelenie ambulantnej chemoterapie
Odberové miestnosti, transfúzna miestnosť
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 3x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
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- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
- „generálne upratovanie“ s dezinfekciou stien, podláh
Ročne:
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Aplikárne, vyšetrovne, čistiaca miestnosť, sklad špinavej bielizne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
- strojové čistenie podláh v priestoroch aplikárne I. – 2x mesačne
- „generálne upratovanie“ s dezinfekciou stien, podláh
Ročne:
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Ambulancie, denná miestnosť, pracovne, šatne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
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Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Čakárne, sociálne zariadenia, chodby
 umývanie s dezinfekciu – 1x denne (sociálne zariadenia – 2x denne)
 strojové čistenie podláh v priestoroch chodieb, čakární – 2x mesačne

9)

Nemocničná lekáreň
(Hlavná budova – lekáreň, OZP - sklady, Pavilón M – sklady infúznych roztokov, AB –
pracovisko OZP)

Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- podlaha – umývanie s dezinfekciou - sklady OZP
- vysávanie
- steny keramické v oddelení prípravy liekov - umývanie s dezinfekciou
- sklady infúznych roztokov - podlaha – umývanie s dezinfekciou
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne

10)

Úsek prípravy cytostatík

Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
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- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
- sklenené steny
- okná - sklá, rámy okien zvnútra
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Šatne, pracovne, sociálne zariadenia
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- vysávanie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne

11)

Rádiodiagnostické oddelenie

CT, MR, brušné a punkčné USG pracovisko
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne + na zavolanie podľa potreby
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
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- sklenené steny
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Mamografia
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Vyšetrovne RTG, pracovne, denná miestnosť, šatne
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
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12)

Brachyterapia, rádiofyzika

Ožarovne, ambulancie
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
- sklenené steny
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
- brachyterapia - kompletný sanitačný deň (chlórovanie)
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Pracovne, administratívne priestory, komunikačné priestory
Denne:
- podlahy – umývanie
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku do výšky 1,7 m
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- radiátory – čistenie
- vysávanie
Mesačne:
- umývanie nábytku nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)

13)

Poliklinika
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Ambulancie, pracovne, šatne, sociálne zariadenia
Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne

14)

Stredisko stravovacích služieb

Pracovne, šatne, sociálne zariadenia, chodby
Denne:
- podlahy – umývanie
- dvere – kľučky a ich okolie – umývanie
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- parapety - utieranie navlhko
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie
- zrkadlá - umývanie
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Mesačne:
- umývanie nábytku nad výšku 1,7 m
- radiátory – čistenie
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
Priestor pred umývačkou, výťahy
Denne:
- podlaha – umývanie s dezinfekciou
Týždenne:
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-

15)

keramické steny – umývanie s dezinfekciou

Práčovňa

Denne:
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
- sociálne zariadenia (sprchy, WC)
- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m
Týždenne:
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou
- steny – umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Mesačne:
- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky)
- radiátory – čistenie – 2x ročne

16)

Administratívne priestory (Administratívna budova, Oddelenie
klinických štúdií, Oddelenie informačných technológií, Úsek
Riaditeľa, sekretariáty, Knižnica, Príjem pacientov, dispečing,
technické zložky, vrátnica)

Denne:
- podlaha – umývanie
- umývadlo – umývanie s dezinfekciou
- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou
- sociálne zariadenia – umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
Týždenne:
- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou
- parapety - utieranie navlhko
- dvere – umývanie s dezinfekciou
- sociálne zariadenia - koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- umývanie nábytku do výšky 1,7 m
- vysávanie
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky)

17)

Spoločné chodby, schody, čakárne (mimo oddelenia)

Denne:
- podlahy a zábradlia schodísk – umývanie
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- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek
Týždenne:
- dvere a kľučky - umývanie s dezinfekciou
- parapety – utieranie prachu, umývanie
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne
- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky)

18)

Výťahy

Denne:
- podlahy – umývanie – 2x denne
- dvere a kľučky - umývanie s dezinfekciou
Týždenne:
- steny výťahu – umývanie
Ročne:
- svietidlá – 2x ročne

19)

Verejné toalety

Denne:
- dezinfekčné umývanie umývadiel a toaliet – 2x denne
- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne
- kľučky – umývanie s dezinfekciou – 2x denne
Týždenne:
- dvere - umývanie s dezinfekciou
- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou
- dezinfekčné umývanie keramických obkladov na toaletách
Ročne:
- svietidlá

20)
-

21)
-

Terasy a balkóny
1x týždenne mimo zimnej sezóny

Špeciálny režim v upratovaní
pri exite alebo prepustení pacienta
pri epidemiologicky závažnej situácii
pri výskyte nozokomiálnych infekcií
pri výskyte rezistentných kmeňov

Upratovanie vždy pred začatím operačného programu a po každej operácii.
Na každom pracovisku platí upratovanie: ihneď po kontaminácii.
Poznámky:
- nočné stolíky na izbách pacientov umývajú sanitári
- svietidlá – po dohode s príslušným úsekom (kryty zložia zamestnanci údržby NOÚ)
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Názov pracoviska
Oddelenie klinickej onkológie A - pavilón M - 1. poschodie /
OKO A + ambulancie
OKO F
OKO E
OKO D
OOH I
OOH II
Hlavná budova - 3. poschodie - prednosta II. OK LF UK
OACH + úsek prípravy cytostatík
OLHT
OGO
Pavilónu M - suterén + Pavilón M - 1. poschodie - prechod
do budovy ORO I
Budova ORO
ORO II
OCHO C
OCHO A
OCHO B
OCHO D
KCHO + ambulancie
OLG
OKB
RDO
FRO
GAE
OCS
NL
Patológia
Cytológia
Poliklinika
Pneumologicko - endoskopické oddelenie
OKŠ
Riaditeľstvo
Knižnica + kaplnka
OIT
Administratívna budova
SSS
OPTČ + MTZ
Práčovňa
Dispečing + Slaboprúd
Vestibul + schodištia
SPOLU

plocha/m2

Celková plocha
okien/m2

Počet okien v
objektoch

976,02
694,55
800,63
730,00
759,18
563,59
255,87
1 554,45
585,56
733,77

166,56
122,84
114,70
87,80
114,00
80,10
35,70
170,40
90,10
114,10

101
75
58
44
58
41
21
92
53
67

1 010,93
3 364,34
532,72
743,57
721,55
644,16
386,83
351,26
578,98
312,94
1 257,38
987,63
152,12
304,75
495,81
417,86
138,08
738,94
140,78
97,70
641,64
299,22
287,04
962,65
283,56
284,66
422,65
121,06
3 426,28
27 760,71

66,42
279,66
66,15
108,90
99,00
96,00
57,93
34,00
86,00
59,20
92,90
177,20
34,00
15,60
56,85
96,20
21,66
122,70
37,40
22,10
74,80
49,30
22,10
119,20
13,00
38,80
41,60
31,20
390,40
3 506,57

40
188
42
57
50
50
36
20
51
34
53
82
20
6
35
37
14
75
22
13
44
29
13
82
5
18
16
12
144
1 898

Oddelenie klinickej onkológie A - pavilón M - 1. poschodie
číslo
miestnosti
typ miestnosti
150
1. izba pacientov
2. izba pacientov

typ podlahy
plocha/m2
20,10 PVC
14,90 PVC

152

sprcha + WC
balkón
pracovňa manažerky

7,10 dlažba
6,90 dlažba
14,00 laminát

154

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

3,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

156

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

158

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

160

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

162

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

164

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

166

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50
6,90 dlažba
16,00 PVC

168

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

170

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

172

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

174

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

176

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

178

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

4,50 dlažba
6,90 dlažba
16,00 PVC

sprcha + WC
balkón
sklad liekov
lekárska izba

4,50
6,90
7,80
9,90

WC zamestnanci - muži

4,00 dlažba

WC zamestnanci - ženy

4,00 dlažba

126

čistiaca miestnosť

8,53 dlažba

125

sklad

3,13 dlažba

špinavá miestnosť

3,90 dlažba

sklad

6,23 dlažba

124-A

121

dlažba
dlažba
PVC
koberec

vyšetrovňa

17,55 PVC

recepcia - pult
denná miestnosť

11,56 PVC
17,20 PVC

kuchynka
chodba
únikový východ + schody

22,26 PVC
166,43 PVC
13,06 dlažba

WC
SPOLU

3,22 dlažba
728,37

typ steny počet okien
maľovka
2
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka
maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
2
obkladačky
+ maľovka
1
obkladačky
+ maľovka
1
maľovka +
obkladačky
2
obkladačky
+ maľovka
2
maľovka +
obkladačky
2
maľovka
6
obkladačky
+ maľovka
3
maľovka
6

plocha
okien/m2
typ okien
3,16 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šrobovacie

drevené šrobovacie
1,00 vyklápacie
drevené šrobovacie
1,81 vyklápacie
drevené šrobovacie
1,35 vyklápacie
3,62 drevené šrobovacie
3,62 drevené šrobovacie
3,62 drevené šrobovacie
9,02 drevené šrobovacie
4,05 drevené šrobovacie
14,70 presklená stena

obkladačky
+ maľovka
74

123,21

Ambulancie OKO A - Pavilón - prízemie
číslo
miestnosti
20
19B
18
28
22

typ miestnosti
chodba
archív

plocha/m2
typ podlahy
62,20 PVC
12,70 PVC

ambulancia
ambulancia

23,80 PVC
18,60 PVC

ambulancia
ambulancia
ambulancia
lekárska izba

18,10
12,30
22,90
21,60

sprcha + WC
lekárska izba

4,30 dlažba
21,60 koberec

sprcha + WC
lekárska izba

4,30 dlažba
18,05 koberec

sprcha

PVC
PVC
PVC
koberec

3,80 dlažba

WC
SPOLU

3,40 dlažba
247,65

Celkom spolu

976,02

typ steny počet okien
maľovka
maľovka
3
obkladačky
+ maľovka
3
maľovka
3
obkladačky
+ maľovka
3
maľovka
3
maľovka
3
maľovka
3
obkladačky
+ maľovka
maľovka
3
obkladačky
+ maľovka
maľovka
3
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
27
101

plocha
okien/m2

typ okien

4,51 drevené šrobovacie
4,51 drevené šrobovacie
4,51 drevené šrobovacie
4,51
4,51
4,51
5,43

drevené šrobovacie
drevené šrobovacie
drevené šrobovacie
drevené šrobovacie

5,43 drevené šrobovacie

5,43 drevené šrobovacie

43,35
166,56

Oddelenie klinickej onkológie F - Pavilón M - 2. poschodie

číslo
miestnosti
250B

typ miestnosti
1. lekárska izba
2. lekárska izba
chodbička

252

sprcha + WC
staničná sestra + primárka

254

sprcha + WC
izba pacientov

256

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

258

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

260

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

262

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

264

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

266

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

270

sprcha + WC
balkón
izba pacientov
sprcha + WC
balkón
izba pacientov

272

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

274

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

268

278

sprcha + WC
balkón
izba pacientov
sprcha + WC
balkón
izba pacientov

229

sprcha + WC
balkón
sklad prádla
lekárska izba

228

WC muži

276

plocha
plocha/m2 typ podlahy typ steny počet okien okien/m2
typ okien
19,70 PVC + dlažba maľovka
3
5,43 plastové
15,70 PVC + dlažba maľovka
3
5,43 plastové
2,69
obkladačky
+ maľovka
3,40 dlažba
14,00 laminát
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
3,50 dlažba
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
4,50 dlažba
obkladačky
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
4,50 dlažba
obkladačky
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
16,00 PVC
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,50 dlažba
6,90 dlažba
1
1,78 plastové
7,80 PVC
maľovka
9,90 koberec
maľovka
2
3,16 plastové
obkladačky
+ maľovka
4,00 dlažba
1

227
226

WC ženy
čistiaca miestnosť

4,00 dlažba
8,53 dlažba

224

odkladacia miestnosť

3,90 dlažba

223

sklad liekov

6,23 dlažba

222

sesterská izba - denná

17,20 PVC

221

recepcia - pult

11,56 PVC

vyšetrovňa

17,55 PVC

kuchynka
chodby
SPOLU

22,26 PVC
166,43 PVC
694,55

2

obkladačky
+ maľovka
obkladačky
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka

1
2

1,00 plastové

1

1,81 plastové

2

3,62 plastové

6

9,02 plastové

2

3,62 plastové

2

3,62 plastové

3
6
75

4,05 plastové
14,70 presklená stena
122,84

Oddelenie klinickej onkológie E - Hlavná budova - 4. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba pred oddelením
chodby
recepcia - pult

plocha/m2 typ podlahy typ steny
maľovka
97,86 dlažba
140,14 PVC
maľovka
7,70 PVC

počet okien

maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

4

1

409

vyšetrovňa zákroková

18,77 PVC

413

vyšetrovňa

11,15 PVC

415

lekárska izba

11,20 PVC

417

čistiaca miestnosť

9,60 dlažba

423

WC

5,78 dlažba

425

kúpeľňa

10,20 dlažba

427

čajová kuchynka

16,94 PVC

maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

jedáleň

25,68 PVC

maľovka

3

lekárska izba

23,31 PVC

4

denná miestnosť

20,70 PVC

maľovka
obkladačky
+ maľovka

436

balkón
434

432

430

428

426

422

420

staničná sestra

4,55 dlažba
13,86 laminát

sprcha + WC

3,84 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

20,30 PVC

sprcha + WC

4,88 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

20,30 PVC

sprcha + WC

4,88 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

20,30 PVC

sprcha + WC

4,88 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

30,67 PVC

sprcha + WC

4,74 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

12,40 PVC

sprcha + WC

3,10 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

12,40 PVC

sprcha + WC

3,10 dlažba

balkón

4,55 dlažba

1

2
1

maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

3

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

3

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

3

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

4

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

typ okien

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

kovové + drevené
2,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,40 šróbovacie

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

plocha
okien/m2

418

416

414

412

410

408

izba pacientov

12,40 PVC

sprcha + WC

3,10 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

12,40 PVC

sprcha + WC

3,10 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

12,40 PVC

sprcha + WC

3,10 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

12,40 PVC

sprcha + WC

3,10 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

12,40 PVC

sprcha + WC

3,10 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov
sprcha + WC

12,40 PVC
3,10 dlažba

407
433

balkón
sklad
sklad

4,55 dlažba
12,10 PVC
8,60 PVC

403

lekárska izba pred oddelením

11,01 koberec

sprcha + WC
402

lekárska izba pred oddelením

3,76 dlažba
13,10 PVC

sprcha + WC

3,60 dlažba

405

WC muži

2,91 dlažba

406

WC ženy
šatňa

2,91 dlažba
12,22

332

lekárska izba -

11,68 koberec

sprcha + WC
SPOLU

3,36 dlažba
800,63

maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

maľovka
maľovka

58

114,70

Oddelenie klinickej onkológie D - Hlavná budova - 3. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba pred
oddelením
terasa pred
oddelením

plocha/m2

typ podlahy

90,00 dlažba

typ steny

počet
okien

18,90 dlažba

320

kúpeľňa

9,65 dlažba

321

WC

5,80 dlažba

316

čistiaca miestnosť

9,80 dlažba

318

recepcia - pult

20,52 PVC

319

vyšetrovňa

20,55 PVC

317

staničná sestra

10,50 koberec

maľovka

1

303

izba pacientov

11,49 PVC

maľovka
obkladačky+
maľovka

1

304

305

3,71 dlažba

balkón

4,55 dlažba

3,71 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

balkón
izba pacientov
sprcha + WC
balkón
307

izba pacientov
sprcha + WC
balkón

308

11,49 PVC

sprcha + WC

sprcha + WC

306

144,85 PVC

sprcha + WC

izba pacientov

izba pacientov
sprcha + WC
balkón

typ okien

maľovka

maľovka +
madlá
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky

chodby

plocha
okien/m2

11,49 PVC
3,71 dlažba

1
maľovka
obkladačky+
maľovka

3,71 dlažba

maľovka
obkladačky+
maľovka

3,71 dlažba

maľovka
obkladačky+
maľovka

3,71 dlažba
4,55 dlažba

1

1
maľovka
obkladačky+
maľovka

4,55 dlažba
11,49 PVC

1

1

4,55 dlažba
11,49 PVC

1

1

4,55 dlažba
11,49 PVC

4

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

1
maľovka
obkladačky+
maľovka

kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

309

310

311

312

313

314

5

izba pacientov
sprcha + WC

3,71 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

3,71 dlažba

balkón

4,55 dlažba

maľovka
obkladačky+
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky+
maľovka

1

1

izba pacientov

10,90 PVC

maľovka

1

izba pacientov

19,37 PVC

maľovka
obkladačky+
maľovka

2

sprcha + WC

5,27 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

20,80 PVC

sprcha + WC

5,25 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

20,80 PVC

sprcha + WC

5,25 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

20,80 PVC

sprcha + WC

5,25 dlažba

balkón

4,55 dlažba

lekárska izba

balkón

327

11,49 PVC

sprcha + WC

sprcha + WC

2

11,49 PVC

15,94 PVC
4,09 dlažba

maľovka
obkladačky+
maľovka

50,20 koberec

kuchynka
sklad
sklad liekov

17,46 PVC
4,00 PVC
9,59 patix
3,71 dlažba
730,00

2

1
maľovka
obkladačky+
maľovka

2

1
maľovka
obkladačky+
maľovka

2

1
maľovka
obkladačky+
maľovka

4,55 dlažba

jedáleň

WC pred OKO D
SPOLU

1

2

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

7

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
11,90 šróbovacie

44

87,80

1
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky+
maľovka

kovové + drevené
1,70 šróbovacie

Oddelenie onkohematológie I - Hlavná budova 4. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodby

404

403

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

izba pacientov

plocha/m2

typ podlahy

188,78 PVC
12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,80 dlažba

balkón

4,50 dlažba

izba pacientov

29,90 PVC

sprcha + WC

5,17 dlažba

balkón

9,00 dlažba

izba pacientov

19,70 PVC

sprcha + WC

5,20 dlažba

balkón

8,70 dlažba

izba pacientov

19,70 PVC

sprcha + WC

5,20 dlažba

balkón

8,70 dlažba

denná miestnosť

19,70 koberec

sprcha + WC

5,20 dlažba

balkón

8,70 dlažba

typ steny

počet okien

maľovka

4

maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

4

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

3

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

3

typ okien
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

3

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

plocha
okien/m2

416

čistiaca miestnosť

9,85 dlažba

obkladačky +
maľovka

417

manažérka

9,61 koberec

maľovka

1

418

inšpekčná izba sestier
recepcia - pult

10,18 PVC
7,27 PVC

1

vyšetrovňa
čajová kuchynka
jedáleň
hlavná chodba pri výťahoch

14,17
4,00
17,90
88,00

maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

ambulancia

19,10 PVC

maľovka
obkladačky +
maľovka

3

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

427

439

WC
lekárska izba
WC
437

lekárska izba
WC

438

lekárska izba
WC
SPOLU

PVC
PVC
PVC
dlažba

3,60 dlažba
19,25 laminát
3,60 dlažba
22,30 laminát
3,60 dlažba
22,30 laminát
3,60 dlažba
759,18

58

114,00

Oddelenie onkohematológie II - Hlavná budova 3. poschodie
číslo
miestnosti

314

312

typ miestnosti
chodba pred oddelením
chodby
izba pacientov

plocha/m2 typ podlahy
typ steny
maľovka
90,00 dlažba
maľovka
87,50 PVC
12,60 PVC

sprcha + WC

3,62 dlažba

balkón

4,55 dlažba

izba pacientov

12,60 PVC

sprcha + WC

3,62 dlažba

balkón

4,55 dlažba

sprcha
šatňa

6,80 dlažba
21,30 PVC

311

kúpeľňa

11,70 dlažba

309

sklad

307
303

jedáleň
čajová kuchynka

27,60 PVC
11,82 PVC

318

vyšetrovňa

18,90 PVC

316

sesterská izba
recepcia - pult

313

čistiaca miestnosť

10,50 dlažba

302

izba pacientov

20,80 PVC

317

9,80 PVC
6,10 PVC

sprcha + WC

4,90 dlažba

balkón

4,55 dlažba

WC zamestnanci

4,20 dlažba

staničná sestra
WC+sprcha
304

5,20 dlažba

izba pacientov

15,90 PVC
3,00 dlažba
20,90 PVC

spracha + WC

4,95 dlažba

306

balkón
izba pacientov

4,55 dlažba
20,90 PVC

308

spracha + WC
balkón
izba pacientov

4,95 dlažba
4,55 dlažba
20,90 PVC

310

spracha + WC
balkón
izba pacientov

4,95 dlažba
4,55 dlažba
20,90 PVC

319

spracha + WC
balkón
sklad

4,95 dlažba
4,55 dlažba
7,50 PVC

322

lekárska izba

315

denná miestnosť
SPOLU

maľovka
obkladačky +
maľovka

počet okien

1

obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

typ okien

kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

plocha
okien/m2

1

kovové + drevené
1,70 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie

maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka

4

maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka

2

kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

3

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

3

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

1
3

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
5,10 plastové + drevené

1
3

2,70 plastové + drevené
5,10 plastové + drevené

1
3

2,70 plastové + drevené
5,10 plastové + drevené

1

2,70 plastové + drevené

4

obkladačky +
maľovka

maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka

17,76 PVC

maľovka

2

14,62 PVC
563,59

maľovka

2
41

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
80,10

Hlavná budova - 3. poschodie - prednosta II. OK LF UK
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba pred
sekretariátom

plocha/m2 typ podlahy
90,00 PVC

typ steny

počet
okien

plocha
okien/m2

typ okien

maľovka

330

lekárska izba

13,20 koberec

maľovka

2

328

lekárska izba

21,08 laminát

maľovka

2

324

seminárna miestnosť

52,18 koberec

maľovka

8

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
13,60 šróbovacie

21

35,70

334

sekretariát II.IK LFUK

9,70 koberec

maľovka

kuchynka

2,91 koberec

obkladačky + maľovka

2

335

lekárska izba

17,00 koberec

maľovka +obkladačky

2

333

pracovňa prednostu

26,30 koberec

maľovka

2

332

vyšetrovňa

19,65 PVC

obkladačky + maľovka

3

WC

SPOLU

3,85 dlažba

255,87

obkladačky + maľovka

Oddelenie ambulantnej chemoterapie + úsek prípravy cytostatík - Hlavná budova - 2.poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
1. vestibul pred OACH
spojovacia chodba
Toaleta
čakáreň
Toaleta
predsieň
sklad prádla
zázemie
spojovacia chodba
čakáreň

plocha/m2 typ podlahy
typ steny
maľovka
32,23 dlažba
maľovka
68,37 PVC
obkladačky
8,93 dlažba
36,32
6,89
2,34
3,33
5,25
105,77
13,92

PVC
dlažba
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

počet
okien

maľovka
obkladačky
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka

6

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

maľovka

5

ambulancia

11,56 PVC

maľovka

2

ambulancia

19,63 PVC

maľovka

2

maľovka

odbery
sklad liečiv
chodba

26,48 PVC
7,12 PVC
8,54 PVC

maľovka
maľovka
maľovka

4

ambulancia

20,95 PVC

maľovka

2

balkón

dlažba

1

ambulancia

13,63 PVC

maľovka

2

ambulancia
server

13,63 PVC
26,38

maľovka
maľovka

2

ambulancia

20,95 PVC

maľovka

2

balkón
ambulancia

dlažba
24,93 PVC

balkón
ambulancia

1
maľovka

dlažba
20,95 PVC

balkón

2
1

maľovka

dlažba

2
1

ambulancia
čakáreň

13,63 PVC
57,98 PVC

maľovka
maľovka

2

aplikáreň

22,84 PVC

maľovka

2

balkón
riedenie cytostatík
riedenie cytostatík

dlažba
20,58 PVC
34,31 PVC

sklo
sklo

aplikáreň

23,24 PVC

maľovka

3

dlažba

1

balkón

kovové + drevené
10,20 šróbovacie

1

41,49 PVC

dlažba
7,52 PVC

typ okien

kovové + drevené
8,50 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie

čakáreň

balkón
recepcia

plocha
okien/m2

1

chodba + sprcha

6,38

sklad

5,70

maľovka
obkladačky+m
aľovka

predsieň

5,67 PVC

maľovka

predsieň

4,50

maľovka

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie

kúpeľňa

2,91

výlevka

1,59

aplikáreň

obkladačky+m
aľovka
obkladačky+m
aľovka

160,08

balkón
toaleta bezbarierová

2,98 dlažba

toaleta pánska

9,65 dlažba

toaleta dámska

8,15 dlažba

toaleta personál

3,79 dlažba

toaleta personál
osobný výťah
osobný výťah

3,77 dlažba
2,25
2,25

ambulancia

21,24 PVC

balkón

15

dlažba
obkladačky+m
aľovka
obkladačky+m
aľovka
obkladačky+m
aľovka
obkladačky+m
aľovka
obkladačky+m
aľovka

3

maľovka

2

dlažba

1

vyšetrovňa

26,31 PVC

obkladačky+m
aľovka

vedúca sestra

15,17

maľovka

čakáreň-hala

88,48 PVC

maľovka

ambulancia
chodba

13,92 PVC
19,58 PVC

maľovka
maľovka

čakáreň + chodba

49,34 PVC

maľovka

ambulancia

20,91 PVC

maľovka

balkón

maľovka
obkladačky+m
aľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

3

maľovka

hala

36,19 PVC

maľovka

ambulancia

20,56 PVC

maľovka

toaleta personál
sklad
odpočiváreň
toaleta
toaleta
schodište na 1. poschodie
chodba 1.poschodie
šatňa
lekárska izba
sprcha

dlažba
3,31 PVC
3,41 dlažba
19,04
5,10
2,92 dlažba
2,92
28,46 dlažba
109,55 dlažba
20,97 PVC
11,30
3,34 dlažba

14

lekárska izba

18,70

50

lekárska izba

13,66

2

2
1

7,14 PVC

balkón
predsieň

2

1

dlažba
maľovka

predsieň

4

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
2,70
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie

23,67 PVC
dlažba

ambulancia
balkón

153

maľovka

kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
25,50 šróbovacie
kovové + drevené
8,10 šróbovacie

2
1

2

maľovka
obkladačky+m
aľovka
maľovka
maľovka
obkladačky+m
aľovka
obkladačky+m
aľovka
maľovka
maľovka
maľovka

2

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

toaleta
lekárska izba
toaleta
SPOLU

8,12 dlažba
13,66
8,12 dlažba
1554,45

obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

2

92

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

170,40

Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie - Hlavná budova - 1. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
čakáreň
čakáreň pred amb.
chodby

plocha/m2 typ podlahy typ steny
24,70 dlažba
maľovka

počet
okien

24,70 PVC
103,13 PVC

maľovka
maľovka

3

plocha
okien/m2

typ okien

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

152

pracovňa

11,84 PVC

maľovka

2

153

lab.prietokovej cytometrie

21,03 PVC

3

154

výroba TP
výroba TP - odberová
miestnosť

13,91 PVC

maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky

výroba TP

12,45 PVC

2

156

výroba TP

21,15 PVC

3

158

WC + sprcha

3,96 dlažba

160

WC + sprcha
sklad

3,69 dlažba
9,40 PVC

161

čistiaca miestnosť

15,20 dlažba

maľovka
maľovka +
obkladačky
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

131 B

vyšetrovňa darcov

18,60 PVC

maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

155

21,38 PVC

2
3

130

WC

4,09 dlažba

129

WC

4,09 dlažba

113

lab.kmeňovej bunky

22,18 PVC

maľovka

4

111

cytomorfologické lab.

21,73 PVC

3

110

hematologické lab.

29,60 PVC

109
125

denná miestnosť
archív-sklad

22,66 PVC
26,20 PVC

maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka

108

hemostazeologické lab.

13,71 PVC

2

107

imunohematologické leb.

21,40 PVC

maľovka
obkladačky
+ maľovka

121
122
117

expedícia TR
sklad
sklad

21,44 PVC
11,65 dlažba
4,70 patix

2

118

WC

maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka

120

ambulancia

17,58 PVC

maľovka

2

104

lekárska izba

24,10 koberec

maľovka
obkladačky
+ maľovka

5

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
8,50 šróbovacie

obkladačky
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

3

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

WC
105

ambulancia
kuchynka
WC
SPOLU

2,89 dlažba

2,80 dlažba
20,80 PVC
4,20 dlažba
4,60 dlažba
585,56

4
3

3

53

kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

90,10

Oddelenie gynekologickej onkológie - Pavilón M - 1. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti

plocha/m2 typ podlahy

jedáleň pre pacientov
chodby

22,67 PVC
96,52 PVC

recepcia - pult
denná miestnosť

16,60 PVC
9,68 PVC

vyšetrovňa

14,63 PVC

vyšetrovňa

16,20 PVC

145

čistiaca miestnosť
izba pacientov

PVC
13,90 PVC

135

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

5,64 dlažba
4,60 dlažba
20,62 PVC

kúpeľňa

137

toaleta
balkón
izba pacientov
kúpeľňa

139
140
142

toaleta
balkón
izba pacientov
balkón
izba pacientov
balkón
izba pacientov
kúpeľňa

144

toaleta
balkón
izba pacientov
kúpeľňa

146

toaleta
balkón
izba pacientov
kúpeľňa

148

toaleta
balkón
izba pacientov

2,40 dlažba
1,35 dlažba
4,60 dlažba
20,62 PVC
2,40 dlažba
1,35
4,60
23,00
4,60
21,60
4,60
20,62

dlažba
dlažba
PVC
dlažba
PVC
dlažba
PVC

2,40 dlažba
1,35 dlažba
4,60 dlažba
20,62 PVC
2,40 dlažba
1,35 dlažba
4,60 dlažba
20,62 PVC
2,40 dlažba
1,35 dlažba
4,60 dlažba
20,62 PVC

kúpeľňa

2,40 dlažba

toaleta
balkón
sklad liekov
sklad prádla

1,35 dlažba
4,60 dlažba
6,30
6,89

WC zamestnanci
spoločný vestibul OKO A +
Gynekológia
chodba pri výťahoch
únikový východ
SPOLU

5,56 dlažba
10,00 PVC
36,60 PVC
13,06 dlažba
506,47

Oddelenie gynekologickej onkológie - Hlavná budova - 2.poschodie

typ steny
maľovka +
obkladačky
maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

3

4,74 drevené šróbovacie

3

4,74 drevené šróbovacie

3

4,74 drevené šróbovacie

3

4,74 drevené šróbovacie

3
2

4,74 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
4,74 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2
1

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie
1,78 drevené šróbovacie

2

3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1

1,78 drevené šróbovacie

maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

obkladačky
+ maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
39

64,80

číslo
miestnosti
239
239/A

typ miestnosti
sekretariát

A 246

9,39 laminát

seminárna miestnosť

20,96 laminát

primár pracovňa

21,10 laminát

sprcha + WC
A 236

plocha/m2 typ podlahy

5,17 dlažba

typ steny

počet okien

maľovka
maľovka +
obkladačky

2

maľovka
obkladačky
+ maľovka

3

3

lekárska izba
malá zákrokovňa- prijímacia
miestnosť

15,63 koberec

maľovka

2

13,40 PVC

maľovka

2

malá zákrokovňa - sála
malá zákrokovňa pooperačná miestnosť

20,60 PVC

obkladačky

2

13,20 dlažba

obkladačky
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

3

A 250

WC

9,30 dlažba

A 252

WC

9,30 dlažba

gynekológia II - vyšetrovňa
gynekológia II - malá miest.

16,23 PVC
8,25 PVC

2

plocha
okien/m2

typ okien
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

obkladačky
obkladačky

sesterská miestnosť
kabínka

12,65 PVC
1,96 PVC

maľovka
obkladačky

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kabínka
gynekológia II - vyšetrovňa
gynekológia I - vyšetrovňa

1,96 PVC
15,95 PVC
19,40 PVC

obkladačky
maľovka
obkladačky
maľovka +
obkladačky

3

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

2
28

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
49,30

čistiaca miestnosť

2,35 dlažba

sesterská miestnosť
SPOLU

10,50 PVC
227,30

Celkom spolu

733,77

maľovka

2

67

114,10

Pavilón M - suterén -1
číslo
miestnosti
033

typ miestnosti
chodba
šatňa
výťah - špinavá prevádzka
výťah - čistá prevádzka
CÚP II
kúpeľňa + WC
schodisko do Pavilónu
SPOLU

plocha/m2
302,00
20,21
4,00
4,00
40,85
2,28
38,18
411,52

typ podlahy
PVC
dlažba
PVC
PVC
dlažba
dlažba
dlažba

typ steny

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

maľovka

obkladačky
obkladačky
maľovka

Pavilón M - 1. poschodie - smer ORO I
číslo
miestnosti

typ miestnosti
vstupná hala
chodba pred ambulanciami

53

lekárska izba

55
48

lekárska izba
lekárska izba
lekárska izba
WC

57

lekárska izba
sprcha + WC
ambulancia OKO F - 1.
miestnosť
ambulancia OKO F - 2.
miestnosť
ambulancia OKO F - 3.
miestnosť
kuchynka
sprcha + WC
presklená chodba k ORO I
lekárska izba OCS primárka
WC
OCS - lab.
SPOLU

61

65
46

Celkom spolu

plocha/m2 typ podlahy
typ steny
180,12 dlažba
maľovka
147,83 PVC
maľovka
maľovka +
obkladačky
14,13 koberec
maľovka +
obkladačky
14,13 koberec
11,50 PVC
maľovka
15,00 PVC
maľovka
4,55 dlažba
obkladačky
maľovka +
obkladačky
19,10 koberec
obkladačky
5,59 dlažba

8

14,48 drevené šróbovacie

3

4,97 drevené šróbovacie

3
2
3

4,97 drevené šróbovacie
3,62 drevené šróbovacie
4,97 drevené šróbovacie
drevené šróbovacie

3

4,97 drevené šróbovacie

38,80 PVC

maľovka

6

9,48 drevené šróbovacie

15,82 PVC

maľovka
maľovka +
obkladačky
obkladačky
obkladačky

3

4,51 drevené šróbovacie

3

4,51 drevené šróbovacie

maľovka
obkladačky
obkladačky

3

4,97 drevené šróbovacie

3
40

4,97 drevené šróbovacie
66,42

20,41
4,45
3,52
73,27

PVC
dlažba
dlažba
PVC

14,00 koberec
3,46 dlažba
13,73 dlažba
599,41
1010,93

Budova ORO - 2. poschodie
číslo
miestnosti

246

201

202
251
249
250
252
253

typ miestnosti
chodba od skleneného
prechodu
archív
chodba pred výťahmi

plocha/m2

typ podlahy

93,97 dlažba
48,43 PVC
38,40 dlažba

WC ženy

15,99 dlažba

WC muži
prevádzkový výťah
osobný výťah
osobný výťah
kuchynka
jedáleň

15,99
3,60
3,60
2,34
12,40
89,40

denná miestnosť
chodba - lôžkové odd.
lekárska izba
lekárska izba
lekárska izba
lekárska izba
lekárska izba
chodba pri lekárskych
izbách

25,84
208,94
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50

maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

dlažba
PVC
PVC
PVC
PVC
maľovka
koberec + PVC maľovka
maľovka +
koberec + PVC obkladačky
dlažba
maľovka
PVC
maľovka
koberec + PVC maľovka
PVC
maľovka
koberec
maľovka
koberec
maľovka

55,55 dlažba

256
238

sprcha + WC
čistiaca miestnosť
umyváreň

235
234
231
228

WC
kúpeľňa
ošetrovňa
vyšetrovňa

2,48
26,98
24,30
18,53

215
203

recepcia-pult
izba pacientov

19,32 PVC
18,45 PVC

209

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

211

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

216

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

217

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

218

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

224

sprcha + WC
balkón
izba pacientov
sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28
3,60
18,45
2,28
3,60
18,45

227

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

232

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

223

typ steny

3,70 dlažba
4,80 dlažba
5,20 dlažba
dlažba
dlažba
PVC
PVC

dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
PVC

maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky
obkladačky
obkladačky +
maľovka
obkladačky
obkladačky
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

6

5,46 kovové - nešróbovacie

7

14,75 kovové - nešróbovacie

3
3
3
3
3
3

2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97
2,97

kovové - nešróbovacie
kovové - nešróbovacie
kovové - nešróbovacie
kovové - nešróbovacie
kovové - nešróbovacie
kovové - nešróbovacie
kovové - nešróbovacie

2

1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,1 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

233

kúpeľňa + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

239

sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28 dlažba
3,60 dlažba
18,45 PVC

sprcha + WC
balkón
izba pacientov
sprcha + WC
balkón
izba pacientov

2,28
3,60
32,58
2,35
5,43
32,58

dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
PVC

sprcha + WC
balkón
izba pacientov
balkón

2,35
5,43
22,40
3,40

dlažba
dlažba
PVC
dlažba

staničná sestra
únikové schodisko
schodisko z 2.posch.na
1.poschodie
SPOLU

5,73 koberec
26,00 dlažba

219

222

241

255

obkladačky
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
3,90 kovové - nešróbovacie

1
2

2,10 kovové - nešróbovacie
3,90 kovové - nešróbovacie

1
2
1

2,10 kovové - nešróbovacie
1,82 kovové - nešróbovacie
2,10 kovové - nešróbovacie

maľovka +
obkladačky
maľovka

16,60 dlažba
1254,07

76

103,96

Budova ORO - 1.poschodie
číslo
miestnosti

104

typ miestnosti
plocha/m2 typ podlahy
chodby
261,31 dlažba
chodba pred výťahmi
29,90 dlažba
vrchná sestra - kancelária
19,25 koberec

101
102
106
108
109
110
114
113

kúpeľňa + WC
dokumentačná sestra
šatňa sestry
sklad liekov
lekárska izba
lekárska izba
poslucháreň
sekretariát - 1.miestnosť
sekretariát - 2.miestnosť

115

kúpeľňa + WC
primárka

2,21 dlažba
44,17 koberec

120
121
122

kúpeľňa + WC
zasadacia miestnosť
technici
fyzici

2,21
50,00
23,90
20,08

125

kúpeľňa + WC
fyzici

2,21 dlažba
20,08 koberec

126

kúpeľňa + WC
vedúci fyzik

2,21 dlažba
20,08 koberec

129

kúpeľňa + WC
vedúci rad.asistent

2,21 dlažba
20,08 koberec

130

kúpeľňa + WC
denná miestnosť

2,21 dlažba
20,08 koberec

138
137

kúpeľňa + WC
rad. asistent
šatňa

2,21 dlažba
21,07 koberec
23,60 koberec

135

WC ženy

15,70 dlažba

132

WC muži
schodisko z 1.posch.na
prízemie

15,70 dlažba

2,12
30,30
35,50
43,80
19,20
19,25
126,60
23,00
19,37

dlažba
koberec
koberec
PVC
koberec
koberec
PVC
koberec
koberec

dlažba
koberec
koberec
koberec

16,60 dlažba

typ steny
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

3

4,90 kovové - nešróbovacie

10
3

15,75 presklená stena
4,90 kovové - nešróbovacie

3
3

4,90 kovové - nešróbovacie
4,90 kovové - nešróbovacie

2
3

4,35 kovové - nešróbovacie
4,90 kovové - nešróbovacie

5

9,25 kovové - nešróbovacie

5
3
3

9,25 kovové - nešróbovacie
4,90 kovové - nešróbovacie
4,90 kovové - nešróbovacie

3

4,90 kovové - nešróbovacie

3

4,90 kovové - nešróbovacie

3

4,90 kovové - nešróbovacie

3

4,90 kovové - nešróbovacie

3

4,90 kovové - nešróbovacie

SPOLU

956,21

58

97,40

Budova ORO - prízemie
číslo
miestnosti

19

typ miestnosti
chodby
chodba pred výťahmi
ambulancia 3
kabínka
kabínka
WC muži

16
14
15
26

WC ženy
vyšetrovňa
kabínka
kabínka
ambulancia 2
kabínka
kabínka

plocha/m2
372,75
29,90
38,39
2,26
2,26

typ podlahy
dlažba
dlažba
PVC
PVC
PVC

2,63 dlažba
2,63
19,12
2,26
2,6
38,39
2,26
2,26

dlažba
PVC
dlažba
dlažba
PVC
PVC
PVC

WC muži

2,63 dlažba
2,63 dlažba

46
47
48
4

WC ženy
centrálna evidencia
chorobopisov
prijímacia kancelária
prijímacia kancelária
simulátor
chodba na rydiofyzike
kabínka
kabínka
kabínka
kabínka

51

WC muži

53
56
57
58
62
61
59
60

WC ženy
kabínka
kabínka
kabínka
ovladacie pracovisko
ovladacie pracovisko
brachyterapia príprava
brachyterapia aplikácia

2,69
2,94
2,18
2,18
7,80
9,59
24,12
24,12

dlažba
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

41

36,65
8,99
16,20
43,97
15,24
43,97
15,24
9,43
10,60
38,09

PVC
PVC

63
64
40

modeláreň
sklad
úniková chodba
ožarovňa č. 4
ožarovňa č. 3
ožarovňa č. 2
ožarovňa č. 1
ovladacie pracovisko
ovladacie pracovisko
dieľňa

39

WC muži

13,40 dlažba

34
33
32

WC ženy
CADplan
CADplan

13,40 dlažba
35,80 PVC
37,20 PVC

37

tmavá komora
vstup do ORO
SPOLU

8,50 dlažba + PVC
6,40 dlažba
1154,06

Celkom spolu

3364,34

05
08

65,73 dlažba
26,6 dlažba
13,9 dlažba
PVC
82,22 PVC
2,10 PVC
2,10 PVC
3,60 PVC
3,45 dlažba
2,69 dlažba

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

typ steny
maľovka
maľovka
obkladačky

obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky
maľovka
maľovka
obkladačky

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

6

8,70 kovové - nešróbovacie

6

8,70 kovové - nešróbovacie

9
3
3

13,05 kovové - nešróbovacie
4,35 kovové - nešróbovacie
4,35 kovové - nešróbovacie

3

4,35 kovové - nešróbovacie

6

8,70 kovové - nešróbovacie

6

8,70 kovové - nešróbovacie

6
6

8,70 kovové - nešróbovacie
8,70 kovové - nešróbovacie

obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka

54

78,30

188

279,66

Oddelenie radiačnej onkológie II - Pavilón M 2. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
plocha/m2 typ podlahy
spoločný vestibul OKO F
a ORO II
36,80 dlažba
chodba pri výťahoch
37,60 dlažba
chodby
96,52 PVC
jedáleň pre pacientov
21,90 PVC

12

recepcia - pult
staničná sestra

16,60 PVC
9,68 koberec

21

vyšetrovňa I

14,63 PVC

210
208

vyšetrovňa II
denná miestnosť

16,20 PVC
13,90 PVC

kúpeľňa + WC
206
204
203
235

237

239
240

242

244

246

248

čistiaca miestnosť
sklad
sklad
izba pacientov
kúpeľňa
WC
balkón
izba pacientov
kúpeľňa
WC
balkón
spoločenská miestnosť
pre pacientov
izba pacientov
kúpeľňa + WC
balkón
izba pacientov
kúpeľňa
WC
balkón
izba pacientov
kúpeľňa
WC
balkón
izba pacientov
kúpeľňa
WC
balkón
izba pacientov
kúpeľňa
WC
balkón
SPOLU

5,64 dlažba
21,40
6,30
6,89
20,62
2,40
1,35
4,60
20,62
2,40
1,35
4,60

PVC
PVC
PVC
PVC
dlažba
dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
dlažba

23,00
21,60
5,64
4,60
20,62
2,40
1,35
4,60
20,62
2,40
1,35
4,60
20,62
2,40
1,35
4,60
20,62
2,40
1,35
4,60
532,72

PVC
PVC
dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
dlažba

typ steny

maľovka
maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky
obkladačky
maľovka
obkladačky
obkladačky

maľovka
maľovka
obkladačky
maľovka
obkladačky
obkladačky
maľovka
obkladačky
obkladačky
maľovka
obkladačky
obkladačky
maľovka
obkladačky
obkladačky

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

3

4,51 drevené šróbovacie

3

4,51 drevené šróbovacie

3

4,51 drevené šróbovacie

3
3

4,51 drevené šróbovacie
4,51 drevené šróbovacie

3

4,51 drevené šróbovacie

2

3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1

1,78 drevené šróbovacie

3
2

4,51 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
2

1,78 drevené šróbovacie
3,16 drevené šróbovacie

1
42

1,78 drevené šróbovacie
66,15

Oddelenie chirurgickej onkológie C - Hlavná budova 2. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba pred chirurgiou
chodba

plocha/m2 typ podlahy typ steny počet okien
91,86 dlažba
maľovka
138,73 PVC
maľovka
obkladačky +
maľovka
9,89 dlažba

216

čistiaca miestnosť

217

staničná sestra

9,00 PVC

218

izba sestier
recepcia - pult

10,35 PVC
7,46 PVC

219
227
228

vyšetrovňa
sklad
sklad liekov

19,63 PVC
4,25 PVC
10,55 PVC

225

čajová kuchynka

17,70 PVC

224

jedáleň

49,00 PVC

220

kúpeľňa

9,58 dlažba

222

WC

4,60 dlažba

215

lekárska izba

223
214

213

212

211

210

209

208

1

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

1

17,60 koberec

maľovka

3

denná miestnosť

21,25 koberec

maľovka

3

izba pacientov

23,80 PVC

maľovka
obkladačky +
maľovka

3

5,22 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

23,80 PVC

sprcha + WC

5,22 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

23,80 PVC

sprcha + WC

5,22 dlažba

balkón

4,68 dlažba

7
2
1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

3

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

3

1

izba pacientov

14,00 PVC

maľovka

2

izba pacientov

14,20 PVC

maľovka
obkladačky +
maľovka

2

sprcha + WC

5,06 dlažba

balkón

4,68

izba pacientov

12,20 PVC

sprcha + WC

3,40 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

12,20 PVC

sprcha + WC

3,40 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov
sprcha + WC

12,20 PVC
3,40 dlažba

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

typ okien

kovové + drevené
1,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

sprcha + WC

plocha
okien/m2

1

kovové + drevené
11,90 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

balkón
207

206

205

204

203

izba pacientov

4,68 dlažba
12,20 PVC

sprcha + WC

3,40 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

12,20 PVC

sprcha + WC

3,40 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

12,20 PVC

sprcha + WC

3,40 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

12,20 PVC

sprcha + WC

3,40 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

12,20 PVC

sprcha + WC

3,40 dlažba

balkón

4,68 dlažba

229

WC pred oddelením

2,90 dlažba

230

WC pred oddelením

2,90 dlažba

232

vedúca sestra KCHO

11,68 koberec

sprcha + WC
SPOLU

3,36 dlažba
743,57

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

1
maľovka
obkladačky +
maľovka

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky +
maľovka

57

108,90

Oddelenie chirurgickej onkológie A - Hlavná budova 2. poschodie
číslo
miestnosti

2

typ miestnosti
chodba pred
veľkými výťahmi
chodby
kúpeľňa

plocha/m2

typ podlahy

91,86 dlažba
146,31 dlažba
10,37 dlažba

WC

285

čistiaca miestnosť

9,65 dlažba

284

manažérka

9,09 koberec

283

inšpekčná izba
recepcia - pult

10,8 PVC
6,85 PVC

290
289

vyšetrovňa
sklad

20,85 PVC
8,68 PVC

271

kuchynka

17,12 PVC

272

jedáleň

48,32 PVC

obkladačky
+ maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

273

denná miestnosť

18,59 koberec

maľovka

275

276

277

278

279

280

balkón

4,68 dlažba

lekárska izba

15,9 koberec

sprcha + WC

3,88 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

15,12 PVC

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

287

274

6,3 dlažba

typ steny

maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

2

7
3
1

maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka

2

kovové + drevené
11,90 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

izba pacientov

291

292

293

294

295

11,04 PVC

sprcha + WC

5,32 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

20,35 PVC

sprcha + WC

5,19 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

20,35 PVC

sprcha + WC

5,19 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

20,35 PVC

sprcha + WC

5,19 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

20,35 PVC

sprcha + WC

5,19 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov
sprcha + WC
balkón
SPOLU

20,35 PVC
5,25 dlažba
4,68 dlažba
721,55

maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

2

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
2,70 šróbovacie

2

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

1
50

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
99,00

1
maľovka
obkladačky
+ maľovka

kovové + drevené
1,70 šróbovacie

Oddelenie chirurgickej onkológie B - Hlavná budova 3. poschodie
číslo
miestnosti
377
359

typ miestnosti
chodby
sklad
čajová kuchynka

plocha/m2
134,77
6,36
17,46

typ podlahy
typ steny
PVC
maľovka
PVC
maľovka
PVC
obkladačky + maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

jedáleň
denná miestnosť
sestier

50,17 PVC

maľovka

7

20,82 koberec

maľovka

3

362

lekárska izba
sprcha + WC

16,07 koberec
4,15 dlažba

maľovka
obkladačky + maľovka

3

kovové + drevené
11,90 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

372
356
373
375
376

manažérka
sklad liekov
čistiaca miestnosť
WC zamestnanci
kúpeľňa

11,19
13,40
9,97
7,40
10,12

maľovka
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

370

sestra
recepcia - pult

maľovka + obkladačky
maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

378

vyšetrovňa

20,17 PVC + dlažba maľovka

4

364

izba pacientov

11,95 PVC

maľovka

1

360
361

365

366

367

369

371

379

380

PVC
PVC
dlažba
dlažba
dlažba

9,29 PVC
7,25 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

izba pacientov

11,95 PVC

sprcha + WC

3,43 dlažba

balkón

4,68 dlažba

obkladačky + maľovka
1
maľovka

1

1
maľovka

1

1
maľovka

1

1
maľovka

1

1

izba pacientov

11,04 PVC

maľovka

1

izba pacientov

20,37 PVC

sprcha + WC

5,11 dlažba

balkón

7,60 dlažba

izba pacientov
sprcha + WC

20,37 PVC
5,11 dlažba

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

obkladačky + maľovka

2

4,68 dlažba

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

obkladačky + maľovka

maľovka

balkón

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

obkladačky + maľovka

15,12 PVC

5,32 dlažba

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

obkladačky + maľovka

izba pacientov

sprcha + WC

kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie

obkladačky + maľovka
1
maľovka

2

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

obkladačky + maľovka
1
maľovka
obkladačky + maľovka

2

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

balkón
381

382

383

izba pacientov

7,60 dlažba
20,37 PVC

sprcha + WC

5,11 dlažba

balkón

7,60 dlažba

izba pacientov

20,37 PVC

sprcha + WC

5,11 dlažba

balkón

7,60 dlažba

izba pacientov

20,37 PVC

sprcha + WC

5,11 dlažba

balkón

7,60 dlažba

WC na chodbe
SPOLU

3,71 dlažba
644,16

1
maľovka

2

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

obkladačky + maľovka
1
maľovka

2

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

obkladačky + maľovka

2

kovové + drevené
2,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

1

kovové + drevené
2,70 šróbovacie

1
maľovka
obkladačky + maľovka

obkladačky + maľovka
50

96,00

Oddelenie chirurgickej onkológie D - Hlavná budova 1. poschodie
číslo
miestnosti

160
163
164
165
166
167
168
169
170
172
173
174

typ miestnosti
Priestor pre návštevu
Chodba
Staničná sestra
Predsieň
Izba pacientov
Sprcha + WC
Izba pacientov
Sprcha + WC
Izba pacientov
Sprcha + WC
Izba pacientov
Sprcha + WC
Izba pacientov
Sprcha + WC
Izba pacientov
Sprcha + WC
Lekárska izba
Sprcha + WC
Denná miestnosť
Čistiaca miestnosť
Sprcha + WC
Pracovňa
Vyšetrovňa
Príjem
Jedáleň
Kuchynka
Sklad liekov
SPOLU

plocha/m2
10,69
87,09
6,76
3,05
19,34
4,29
19,59
4,30
22,24
4,61
22,51
4,69
19,40
4,18
14,22
3,68
13,77
3,23
16,69
13,83
6,87
9,31
19,34
9,45
23,19
9,36
11,15
386,83

typ podlahy
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
dlažba
PVC
dlažba
PVC
dlažba
PVC
dlažba
PVC
dlažba
PVC
dlažba
PVC
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

typ steny
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

1

1,60 plastové

3

4,80 plastové

3

4,80 plastové

3

4,80 plastové

3

4,80 plastové

3

4,80 plastové

2

3,20 plastové

2

3,20 plastové

2
2

3,20 plastové
3,20 plastové

3
6
1
2

4,80
8,58
2,15
4,00

36

57,93

plastové
plastové
plastové
plastové

Chirurgické ambulancie - Hlavná budova - prízemie
číslo miestnosti

typ miestnosti
vyšetrovňa
recepcia
ambulancia I.
čistiaca miestnosť
zákroková sála
vstup do zákrokovne
+ kabínky
ambulancia II.
denná miestnosť
sklad
SPOLU

plocha/m2
13,35
21,40
31,01
7,00
21,00
23,25
21,05
15,40
9,15
162,61

typ podlahy
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba

typ steny
obkladačky
maľovka
obkladačky
obkladačky
obkladačky

dlažba
dlažba
dlažba
dlažba

maľovka
obkladačky
obkladačky+maľovka
maľovka

počet okien

Klinika chirurgickej onkológie - Hlavná budova - 2. a 3. poschodie

číslo miestnosti
typ miestnosti
A 209
WC
A 207
WC

plocha/m2 typ podlahy
typ steny
2,42 dlažba
obkladačky + maľovka
2,42 dlažba
obkladačky + maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

A 214

sekretariát

13,74 koberec

maľovka

2

A 213

prednosta klinky
sprcha + WC

24,00 koberec
5,50 dlažba

maľovka
obkladačky + maľovka

5

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
8,50 šróbovacie

A 212

konzultacie
konzultacie

21,70 koberec
26,00 dlažba

obkladačky
obkladačky + maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

332

lekárska izba

19,87 koberec

maľovka

3

333

lekárska izba

17,20 koberec

maľovka

2

334

lekárska izba

17,30 koberec

maľovka

3

338

seminárna miestnosť
SPOLU

38,50 PVC
188,65

maľovka

3
20

Celkom spolu

351,26

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
34,00

Oddelenie lekárskej genetiky - Hlavná budova - 1. poschodie
číslo
miestnosti
typ miestnosti
Laboratórium FISH
147a
Prístrojová miestnosť
molekulovej genetiky
148a
Laboratórium molekulovej
genetiky
148
balkón
Laboratórium molekulovej
genetiky
149
Pracovňa - molekulová
genetika
150
balkón
Pracovňa - molekulová
genetika
151
balkón
Chodby
153
Elektroforetická miestnosť
147
Pracovňa
155
154
157
157a
159

typ steny
obkladačky

počet okien
4

plocha
okien/m2
typ okien
6,40 plastové

41,20 PVC

obkladačky

5

8,00 plastové

35,35 PVC
4,55 dlažba

obkladačky

3
1

4,80 plastové
2,70 plastové

28,58 PVC

obkladačky

4

6,40 plastové

21,05 PVC
4,55 dlažba

maľovka

2
1

3,20 plastové
2,70 plastové

maľovka

2
1

3,20 plastové
2,70 plastové

obkladačky
obkladačky
obkladačky+
maľovka
maľovka

2
1

3,20 plastové
1,60 plastové

2

3,20 plastové

maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky

1
1
2
3
3

1,60
2,70
3,20
4,80
4,80

obkladačky
maľovka

3
3

4,80 plastové
4,80 plastové

4
3

6,40 plastové
4,80 plastové

plocha/m2
typ podlahy
16,64 PVC

21,26
4,55
151,10
8,94
9,11

PVC
dlažba
PVC
PVC
PVC

WC - personál
pracovňa
Príjem vzoriek
Kartotéka
Vrchná laborantka
balkón
Pracovňa
Pracovňa - primár
Laboratórium cytogenetiky
Laboratórium molekulovej
genetiky
Pracovňa - CGV
Laboratórium molekulovej
genetiky
Sociálne zariadenie

2,11
4,38
5,72
11,40
8,11
4,55
8,24
20,23
18,97

23,15 PVC
17,85 PVC
9,88 PVC

176

Ambulancia
Denná miestnosť
Sklad
Laboratórium molekulovej
genetiky - meranie

173

WC

175
172
177
178
174

WC
Umyvárka
Šatňa
Sklad
Mrazničky
SPOLU

160
161
162
163
164
165
166
169
171
169a

dlažba
PVC
PVC
PVC
koberec + PVC
dlažba
PVC
koberec + PVC
PVC

20,82 PVC
16,98 PVC
5,71 PVC
5,22 dlažba

2,80 PVC
3,25 dlažba
2,76
7,49
15,73
8,17
8,58
578,98

dlažba
dlažba
PVC
PVC
PVC

obkladačky
obkladačky
obkladačky+
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky
maľovka
maľovka
maľovka

51

86,00

plastové
plastové
plastové
plastové
plastové

Oddelenie klinickej biochémie - Hlavná budova - 1. poschodie
číslo
miestnosti

C 140

typ miestnosti
chodby
príjem biologického
materiálu

C 152

plocha/m2
typ podlahy
79,40 PVC

typ steny
maľovka

počet okien

18,80 PVC

maľovka + obkladačky

3

šatňa

16,40 PVC

obkladačky + maľovka

4

centrifugovňa

12,73 PVC

maľovka + obkladačky

2

C 138

umyváreň

19,34 PVC protišmykové maľovka + obkladačky

3

C 137

laboratórium

39,10 PVC

maľovka + obkladačky

6

C 135

denná miestnosť

19,90 PVC

maľovka + drevený obklad

3

C 134

14,70 koberec
4,10 dlažba

maľovka
obkladačky + maľovka

2

C 133

primárka
sprcha + WC
pracovisko
vysokoškolákov

13,30 PVC

maľovka

2

C 132

laboratórium

20,98 PVC

maľovka + obkladačky

3

C 129

sklad

10,30 PVC

maľovka

1

C 128
C 127

vedúca laborantka
sklad horľavín

10,50 koberec
4,15 PVC + dlažba

maľovka
maľovka + obkladačky

1

C 126

laboratórium

16,30 dlažba

maľovka + obkladačky

2

C 125
C 142
C 143
C 144

mraziaca miestnosť
WC
WC
sprcha
SPOLU

dlažba
dlažba
dlažba
dlažba

maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka

2

3,40
2,97
2,97
3,60
312,94

34

plocha
okien/m2

typ okien

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
10,20 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
2,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

59,20

Oddelenie rádiodiagnostiky - Hlavná budova - prízemie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba pred výťahmi
smerom k RDO
chodba pred FRO a RDO

plocha/m2

typ podlahy

typ steny

22,44 dlažba
226,09 dlažba

maľovka
maľovka

počet
okien

plocha
okien/m2

typ okien

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
8,50 šróbovacie

228

vedúca laborantka

12,36 PVC

maľovka

3

43

17,35
4,75
3,51
6,75
4,45
4,55
4,70
2,18

maľovka
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka + obkladačky

5

82
8
7
70

primár pracovňa
chodbička
sprcha + WC
sklad
sklad
sklad
sklad
sklad

168

nočná izba lekárov

7,73 patix

maľovka

2

58
5

8,11 PVC

maľovka

2

74
75
52

lekárska izba
denná miestnosť
recepcia - pult
archív chorobopisov
archív chorobopisov
WC ženy
WC muži
vstup ANGIO

17,04
17,42
22,56
3,39
3,39
16,65

53

ANGIO

41,75 antistatická podlaha

maľovka

5

51

ANGIO - malá miestnosť
ultrazvuk
sklad
kabínka
kabínka
WC
sprcha
denná miestnosť laboranti
RTG II
kabínka
kabínka
kuchynka
WC
archív
RTG I
kabínka
kabínka
kabínka
chodba

dlažba
antistatická podlaha
antistatická podlaha
patix
dlažba
dlažba
dlažba
PVC + dlažba
antistatická podlaha
dlažba
patix
dlažba
dlažba
dlažba
antistatická podlaha
PVC
PVC
PVC
dlažba
PVC + antistatická
40,71 podlaha
7,70 antistatická podlaha

obkladačky + maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka + obkladačky
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka

2

kovové + drevené
8,50 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

maľovka
maľovka + obkladačky

5

kovové + drevené
8,50 šróbovacie

110,45 patix

maľovka

9

B 63

39
46
55
45
44

65
66
56 B
78
73 A

51

popisovňa
popisovňa
vyšetrovňa USG prsníkov

koberec
patix
dlažba
dlažba
patix
patix
patix
dlažba

PVC
patix
patix
dlažba
dlažba
antistatická podlaha

5,62
32,20
5,34
3,25
3,25
2,56
2,50
32,92
42,84
2,45
2,45
2,37
2,17
12,48
42,68
2,13
2,13
2,13
131,80

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka

61

denná miestnosť laboranti

12,33 patix

maľovka

3

62
4

nočná izba laboranti
popisovňa mamografia
archív mamografie
archív mamografie
WC
evidencia mamografie
objednávacia miestnosť
mamografie
kabínka mamografia
kabínka mamografia
SPOLU

8,11
20,41
14,10
10,27
3,24
10,69

maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka
maľovka + obkladačky
obkladačky + maľovka
maľovka

2

kovové + drevené
15,30 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

38

64,60

chodba

patix
PVC
PVC
PVC
dlažba
PVC

7,00 PVC
2,72 PVC
2,72 PVC
1030,89

maľovka
maľovka
maľovka

Oddelenie rádiodiagnostiky - suterén -1
číslo
miestnosti
C 05

typ miestnosti
popisovňa

plocha/m2
typ podlahy
23,28 PVC

typ steny
maľovka

počet
okien

plocha
okien/m2

typ okien

kanylovňa
WC

19,30 PVC
3,41 dlažba

obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

denná miestnosť

12,20 PVC

maľovka

1

kovové + drevené
2,40 šróbovacie

prechodná miesnosť

4,18 PVC

maľovka

2

0-7
0-6

kabínka MRI
kabínka CT

1,30 PVC
1,75 PVC

obkladačky + maľovka
maľovka

vyšetrovňa MRI

7,47 PVC

maľovka

1

vyšetrovňa CT
chodba

16,06 PVC
14,79 PVC

1

čakáreň CT + MR
WC
WC

24,72 PVC
2,98 dlažba
2,98 dlažba

maľovka
maľovka
maľovka + presklená
stena
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka

CT popisovňa

15,55 PVC

maľovka

1

CT
WC
kabínka
kabínka

30,47
1,15
1,25
1,25

maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka
maľovka

5

kovové + drevené
2,40 šróbovacie
kovové + drevené
8,50 šróbovacie

maľovka
maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

sklad
MR
SPOLU

Celkom spolu

PVC
dlažba
PVC
PVC

10,30 PVC
32,10 PVC
226,49

1257,38

kovové + drevené
2,40 šróbovacie
kovové + drevené
2,40 šróbovacie

15

28,30

53

92,90

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie - Hlavná budova - suterén -1
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba

plocha/m2 typ podlahy
typ steny
215,17 PVC
maľovka

počet okien

012

telocvičňa
posilňovňa

49,50 PVC
43,40 koberec

drevený obklad
maľovka

5

011

individuálne cvičenie

20,23 PVC

maľovka

3

010

individuálne cvičenie

13,55 PVC

maľovka

2

09

individuálne cvičenie

19,98 PVC

maľovka

3

08

masáž
sprcha
chodba k bazénu
šatňa k bazénu
masáž pri bazéne
masáž pri bazéne
parafín
WC ženy
priestor pri bazéne

10,75
1,45
25,25
12,50
15,40
15,29
15,50
3,19
77,22

obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky
obkladačky
obkladačky
obkladačky
obkladačky
obkladačky + maľovka
obkladačky

2

035

elektroliečba

PVC
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
PVC + patix +
69,90 dlažba

maľovka

10

036

denná miestnosť

28,20 PVC + dlažba maľovka

4

037

vyšetrovňa

21,00 PVC

maľovka

3

038

primárka
sprcha + WC

14,71 koberec
3,60 dlažba

maľovka
obkladačky + maľovka

3

vyšetrovňa

21,15 PVC

maľovka

3

vedúci fyzioterapeut
evidencia
WC ženy
WC muži
bazény - vstup

13,40
12,70
2,07
2,07
11,90

maľovka
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
mramor + maľovka

2

chodba k bazénom
plocha pri veľkom
bazéne
chodba pri toaletách
WC muži
WC ženy
šatňa
prezliekareň pred
saunou muži
malý bazén pred
saunou
WC muži
sprcha muži
prezliekareň pred
saunou ženy
WC ženy
sprcha ženy
SPOLU

25,80 dlažba

obkladačky

4

017
016
015

040
041

PVC
PVC
dlažba
dlažba
mramor

dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba

obkladačky
obkladačky
obkladačky
obkladačky + maľovka

6,45 dlažba

obkladačky + maľovka

5,04 dlažba
1,26 dlažba
1,04 dlažba

obkladačky
obkladačky
obkladačky

129,01
26,30
3,50
3,50
37,90

6,45 dlažba
1,26 dlažba
1,04 dlažba
987,63

38

plocha
okien/m2

kovové + drevené
8,50 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
17,00 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
10,40 šróbovacie
kovové + drevené
98,80 šróbovacie

obkladačky + maľovka
obkladačky
obkladačky
82

typ okien

177,20

Gastroenterologické oddelenie - Hl. budova - 2. poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti

plocha/m2 typ podlahy

typ steny

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie

prípravovňa

16,04 PVC

maľovka + obkladačky

2

3,40

ENDO 1

16,54 PVC

maľovka + obkladačky

2

3,40

ambulancia

12,37 PVC

maľovka + obkladačky

2

3,40

257

denná miestnosť

20,27 PVC

maľovka + obkladačky

2

3,40

258

ENDO 2

15,70 PVC

obkladačky

2

3,40

256

ENDO 3

12,35 dlažba

obkladačky

3

5,10

259

čistiaca miestnosť
chodba

12,80 dlažba
20,55 PVC

maľovka + obkladačky
maľovka

3

5,10

435

lekárska izba
WC
SPOLU

maľovka
obkladačky

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

A 254
260
A 256

22,30 koberec
3,20 dlažba
152,12

20

34,00

Oddelenie centrálnej sterilizácie - Hlavná budova -1.poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
prijímacia miestnosť
WC
príjem materiálu
čistiaca miestnosť
sklad
chodba pri skrinkách
vstupná hala - 2.vchod
sklad
plazmová miestnosť
setovňa
prezliekáreň
sprchy
šatňa
sprcha
WC
filter

plocha/m2
20,00
3,55
33,70
5,20
8,50
15,50
18,30
4,30
19,00
49,30
9,80
5,30
13,00
3,25
1,10
5,25

typ podlahy
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
PVC
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba

typ steny
obkladačky
obkladačky + maľovka
obkladačky
obkladačky
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky
maľovka + obkladačky
obkladačky
obkladačky
maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

denná miestnosť

10,30 mramor

mramor

2

denná miestnosť
chodba

17,30 dlažba
41,04 PVC

maľovka
obkladačky

2

kovové + drevené
5,20 šróbovacie
kovové + drevené
5,20 šróbovacie

15,80 koberec
maľovka
5,26 koberec + dlažba obkladačky
304,75

2

kovové + drevené
5,20 šróbovacie

vrchná sestra
WC + sprcha
SPOLU

6

15,60

Nemocničná lekáreň
číslo
miestnosti
27

typ miestnosti
vstupná hala

plocha/m2
typ podlahy
13,14 patix

maľovka

2

19,34 dlažba

pbkladačky

3

sklad liekov
chodba
kuchynka

38,26 patix
21,25 patix
4,00 patix

maľovka
maľovka
maľovka + obkladačky

8

pracovňa
pracovňa
sprcha + WC

9,18 koberec
13,93 koberec
3,95 dlažba

maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka

2
3

kovové +
3,40 drevené
3,40

vedúca lekárne
miestnosť pred vedúcou
schodište do suterénu
chodba v suteréne
WC
umyvárka
sklad galenický
chladiaca miestnosť
cytostatický sklad
sklad horľavín
príjem tovaru
denná miestnosť
sklad liekov
kuchynka
sprcha
šatňa
sklad žieravín
umyvárka

15,42
11,84
9,52
28,66
2,29
2,12
11,08
7,05
7,05
8,85
9,87
23,22
23,41
9,05
2,15
15,65
6,13
2,40

koberec
koberec
PVC
dlažba
dlažba
dlažba
PVC
dlažba
patix
dlažba
dlažba
patix + koberec
patix
patix
dlažba
patix
dlažba
dlažba

maľovka
maľovka + obkladačky
maľovka
maľovka
obkladačky+maľovka
obkladačky+maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka + obkladačky
maľovka + obkladačky
maľovka
maľovka
maľovka + obkladačky
obkladačky+maľovka
maľovka
maľovka + obkladačky
maľovka + obkladačky

5

kovové +
8,50 drevené

69,30
17,70
28,00
19,60
495,81

patix + koberec
koberec
patix
dlažba

maľovka
maľovka
maľovka
maľovka

5
2

kovové +
8,50 drevené
2,45 plastové

umyvárka

8,80 dlažba

32

galenika

34

36
37

013

60
71
58
44

typ okien

kovové +
8,50 drevené
kovové +
3,40 drevené
kovové +
5,10 drevené
kovové +
13,60 drevené

31

017
018

plocha
okien/m2

5

výdajňa liekov

019
020
021
022
023
024

počet okien

maľovka

30

33

typ steny
maľovka

sklad ŠZM
kancelária v AB
sklad
sklad
SPOLU

33,60 patix

35

56,85

Patológia I.
číslo
miestnosti

typ miestnosti

plocha/m2

typ podlahy

146

laboratórium

13,22 PVC

147

laboratórium

8,12 PVC

149

laboratórium

8,77 PVC

148

pracovňa lekára

8,08 koberec

150

laboratórium

18,53 PVC

chodba

32,08 PVC

P3

WC muži

2,77 dlažba

P2

WC ženy

2,77 dlažba

typ steny počet okien
obkladačky+
maľovka
3
obkladačky+
maľovka
2
obkladačky+
maľovka
2

plocha
okien/m2
7,80
5,20
5,20

maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka

2

5,20

3

7,80

typ okien
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie

pracovňa lekára

10,64 koberec

maľovka

3

pracovňa primára

28,15 koberec

maľovka
obkladačky+
maľovka

5

kovové + drevené
7,80 šróbovacie
kovové + drevené
13,00 šróbovacie

20

52,00

kuchynka
SPOLU

3,58 PVC
136,71

Patológia II.
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba - vstup
chodba

0-1

dokumentaristka

0-2
0-3

lekárska izba
šatňa
WC

plocha/m2
typ podlahy
typ steny počet okien
maľovka
16,39 PVC
maľovka
33,35 PVC
obkladačky+
maľovka
12,80 koberec
2
13,38 koberec
13,03 PVC
3,20 dlažba

0-4

laboratórium - biopsia

20,95 PVC

0-5

laboratórium

12,48 PVC

0-6

laboratórium

13,91 dlažba

0-7

denná miestnosť

19,61 PVC

0-8
0-10
0-12

sprchy
sklad
sklad vzoriek
šatňa

8,00
4,39
8,86
1,68

0-13

sklad
sklad

5,25 dlažba
4,82 dlažba

0-14

sprcha

3,00 dlažba

0-15
0-17

WC
sklad chemikálií

3,00 dlažba
4,70 patix

sprchy prechodové

7,70 dlažba

dlažba
PVC
PVC
PVC

miestnosť pred mrazákom

29,06 dlažba

pitevňa
chodba spojovacia

20,52 dlažba
7,26 PVC

0-26

WC

0-23

pracovňa sanitára

2,17 dlažba
10,54 PVC

plocha
okien/m2

typ okien

kovové + drevené
5,20 šróbovacie
kovové + drevené
5,20 šróbovacie

maľovka
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky+
maľovka
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka
maľovka
obkladačky+
maľovka
obkladačky+
maľovka

2

2

kovové + drevené
5,20 šróbovacie
kovové + drevené
5,20 šróbovacie
kovové + drevené
5,20 šróbovacie
kovové + drevené
5,20 šróbovacie

obkladačky
maľovka
obkladačky+
maľovka

3

kovové + drevené
7,80 šróbovacie

maľovka

2

kovové + drevené
5,20 šróbovacie

2
2
2

sprcha
SPOLU

1,10 dlažba
281,15

Celkom spolu

417,86

obkladačky
+ maľovka
17

44,20

37

96,20

Cytológia - Pavilón M - prízemie
číslo
miestnosti
14
13
15
11

9

7

3
4
5

typ miestnosti
chodba
sprcha

plocha/m2 typ podlahy typ steny
33,34 PVC
maľovka
2,20 dlažba
obkladačky
obkladačky
+ maľovka
denná miestnosť
17,00 PVC
obkladačky
+ maľovka
WC
2,31 dlažba
školiaca miestnosť
17,80 PVC
maľovka
obkladačky
+ maľovka
sprcha + WC
3,06 dlažba
laboratórium
16,40 PVC
maľovka
obkladačky
+ maľovka
sprcha + WC
3,48 dlažba
primárka
16,59 PVC
maľovka
obkladačky
+ maľovka
kúpeľňa + WC
3,27 dlažba
obkladačky
+ maľovka
sklad
8,50 dlažba
obkladačky
laboratórium
7,00 dlažba
maľovka
odberová ambulancia
7,13 PVC
SPOLU
138,08

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

3

4,51 drevené šróbovacie

3

4,51 drevené šróbovacie

3

4,51 drevené šróbovacie

3

4,51 drevené šróbovacie

2
14

3,62 drevené šróbovacie
21,66

Poliklinika - ambulancie 1. poschodie + Pavilón M - suterén
číslo
miestnosti

typ miestnosti
vestibul

A 109

endokrinologická amb.
denná miestnosť

plocha/m2 typ podlahy
105,48 PVC
19,26 PVC
9,58 PVC

typ steny

počet okien

maľovka
maľovka
maľovka +
obkladačky
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

2

sklad

14,20 dlažba

sklad

5,50 dlažba

A 226

WC muži

4,30 dlažba

A 225

WC ženy

4,30 dlažba

A 230

WC

4,30 dlažba

A 231

WC

4,30 dlažba

A 118

urologická amb.

14,10 PVC

maľovka

2

urologická amb.

26,30 PVC

obkladačky

4

A 115

sanitárka

13,60 PVC

maľovka

2

A 137

termovízna amb.

13,64 PVC

2

termovízna amb.

21,64 PVC

maľovka
maľovka +
obkladačky

termovízna amb.

13,20 PVC

maľovka

A 140

sklad

16,57 PVC

obkladačky

147

archív

7,26 dlažba

148

WC

2,69 dlažba

C 124

neurologická amb.

34,80 PVC

ambulancia EKG

13,65 PVC

čakáreň

17,93 PVC

A 136

amb. ECHO

20,08 PVC

A 145

ortopedická amb.

19,96 PVC

ORL amb.
ORL amb.

146

A 113

A 112

A 119

A 132

maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka +
obkladačky

2
2

3

2

maľovka
maľovka +
obkladačky

2

3

16,70 PVC

maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky

13,50 PVC

obkladačky

2

2

2
2

ORL amb. - sklad

8,90 PVC

maľovka

ORL - lekárska izba

9,66 koberec

maľovka

2

kožná amb. II - sestra

13,47 PVC

maľovka

2

kožná amb. II - vyšetrovňa

20,48 PVC

maľovka

2

kožná amb. I - sestra

13,47 PVC

maľovka

2

kožná amb. I - vyšetrovňa

20,48 PVC

maľovka

2

čakáreň - kožné amb.

17,00 PVC

4

interná predoperačná amb.
interná predoperačná amb. vyšetrovňa

14,29 PVC

maľovka
maľovka +
obkladačky

20,83 PVC

maľovka

2

mamologická amb. II
mamologická amb.II vyšetrovňa

20,93 PVC

maľovka

2

11,98 PVC

maľovka

2

2

plocha
okien/m2

typ okien
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie

kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie

čakáreň

29,05 PVC

maľovka

4

prsníková amb. I

12,20 PVC

maľovka

2

prsníková amb. I - vyšetrovňa

19,40 PVC

maľovka

3

kožná amb. III

13,60 PVC

maľovka

2

maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky
maľovka
maľovka
obkladačky

2
3

kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
2,70 plastové

3

2,70 plastové

vrchná sestra
psychologická amb.
chodba
sociálne zariadenie
psychiatrická amb.
chodba
sociálne zariadenie
SPOLU

13,60
15,34
3,64
2,40
15,34
3,64
2,40
738,94

laminát
koberec
koberec
dlažba
koberec
koberec
dlažba

75

122,70

Pneumologicko - endoskopické oddelenie - Hlavná budova 2. posch.
číslo
miestnosti

typ miestnosti

plocha/m2 typ podlahy

typ steny

počet okien

plocha
okien/m2

A 219

pneumologická amb.

13,37 PVC

maľovka

2

3,40

A 128

pneumologická amb.

21,30 PVC

maľovka

4

6,80

A 127

pneumologická amb.

20,90 PVC

3

5,10

A 220

pneumologická amb.

9,47 PVC

2

3,40

A 221

pneumologická amb.
pneumologická amb. denná miestnosť

21,44 PVC

maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka

3

5,10

20,70 PVC

maľovka

3

5,10

A 222

pneumologická amb.

13,30 PVC

maľovka

2

3,40

A 223

pneumologická amb.
SPOLU

20,30 PVC
140,78

maľovka

3
22

5,10
37,40

typ okien
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie

Oddelenie klinických štúdií - Hlavná budova - 4.poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti plocha/m2 typ podlahy

typ steny

počet okien

plocha
okien/m2

417

kancelária

16,49 PVC

maľovka + obkladačky

2

3,40

418

kancelária

13,28 PVC

maľovka

4

6,80

419

kancelária

16,74 koberec

maľovka

2

3,40

416

kancelária
WC
archív
archív
SPOLU

20,20
4,24
14,71
12,04
97,70

maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka
maľovka

5

8,50

13

22,10

405
430

PVC
PVC
PVC
PVC

typ okien
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie
kovové + drevené
šróbovacie

Riaditeľstvo - Hlavná budova _ 3.poschodie
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba k riaditeľstvu od
výťahov
chodba pred zasadačkou
chodba pred riaditeľským
výťahom

plocha/m2

typ podlahy

typ steny

88,21 PVC
27,00 PVC

maľovka
maľovka

39,10 PVC

počet okien

338
309
310

WC
sklad
sklad

9,25 dlažba
10,22 PVC
20,29 PVC

maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
maľovka

346

zasadačka

39,70 laminát

drevený obklad

4

347

seminárna miestnosť

34,73 koberec

3

345

kuchynka

344

kancelária - ÚKR

maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka +
obkladačky

343

tlačové

maľovka

3

311

kancelária

maľovka
obkladačky +
maľovka

3

WC ženy

kúpeľňa + WC
313

319

15,70 koberec
8,86 koberec
14,70 koberec
3,53 koberec

1
4

19,76 laminát

maľovka

3

pracovňa námestníka

23,29 laminát

maľovka
obkladačky +
maľovka

5

4,18 dlažba

typ okien

kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
1,70 šróbovacie
kovové + drevené
6,80 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
5,10 šróbovacie

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
8,50 šróbovacie

prijímacia miestnosť

17,93 koberec

drevený obklad

3

pracovňa riaditeľa

24,28 laminát

maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

6

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
kovové + drevené
10,20 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka

3

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka

2

kovové + drevené
3,40 šróbovacie

4

kovové + drevené
6,80 šróbovacie

sprcha + WC

4,70 dlažba

WC sekretariát
pracovňa námestníka pre
ZS

3,63 dlažba

kúpeľňa + WC
322

6,95 koberec

sekretariát riaditeľa

sprcha + WC

317

9,25 dlažba

plocha
okien/m2

kancelária

20,71 laminát
1,95 dlažba
14,60 koberec

kúpeľňa + WC

2,80 dlažba

326

WC ženy

4,57 dlažba

327

WC muži

4,57 dlažba

328
407

právnik
prednášková sála veľká
SPOLU

maľovka
16,78 koberec
150,40 koberec + patix drevený obklad
641,64

44

74,80

Lekárska knižnica - Hlavná budova 4. poschodie
číslo
miestnosti

422

422/A

426

plocha
okien/m2

plocha/m2 typ podlahy
38,00 koberec
71,30 koberec
17,62 koberec

typ steny
maľovka
maľovka
maľovka

počet okien

študovňa

35,00 koberec

5

knižnica

13,03 koberec

maľovka
maľovka +
obkladačky

knižnica

70,95 koberec + PVC maľovka

11

kancelária vedúcej

13,03 koberec

maľovka

2

maľovka
obkladačky

9

kovové + drevené
8,50 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
18,70 šróbovacie
kovové + drevené
3,40 šróbovacie
kovové + drevené
15,30 šróbovacie

29

49,30

typ miestnosti
chodba
kaplnka
chodba pred knižnicou

knižnica
WC ženy
SPOLU

31,07 koberec
9,22 dlažba
299,22

2

typ okien

Oddelenie informačných technológií - Hlavná budova 4. poschodie
číslo
miestnosti

8
412
413
414
415

typ miestnosti
chodba k OIT pred veľkou sálou
chodba pred OIT
WC
kancelária
serverovňa
kancelária
vedúci odd.
kancelária technikov
SPOLU

plocha
plocha/m2 typ podlahy typ steny počet okien okien/m2
116,60 koberec
maľovka
49,24 PVC
maľovka
obkladačky +
maľovka
12,30 dlažba

typ okien

koberec
PVC
koberec
koberec

maľovka
maľovka
maľovka
maľovka

3

kovové + drevené
5,10 šróbovacie

4
3

6,80
5,10

20,70 koberec
287,04

maľovka

3
13

28,20
13,20
28,30
18,50

kovové + drevené
5,10 šróbovacie
22,10

Administratívna budova
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba prízemie

9
9/A

podateľňa
kancelária

10

kancelária

11
12

kancelária
kancelária vedúcej

13
14
15

kancelária
archiv
kancelária
archiv

7

kancelária

8

kancelária

3

WC ženy

2

WC muži
schodište
chodba 1.posch.

81

WC ženy

51
69

WC ženy
chodba pred OP
kancelária

70

kancelária

68
66
64

kancelária
kancelária
kancelária

72

kancelária

73

kancelária

74

kancelária

75

kancelária

79

kancelária BOZP
chodba od WC
chodba

54
56

zasadačka
kancelária - sekretariát

55

kuchynka
kancelária - námestník
predsieň
srpcha + WC

59

kancelária - sekretariát
kuchynka
kancelária - námestník
predsieň

plocha/m2 typ podlahy typ steny
maľovka
79,10 PVC
maľovka +
obkladačky
18,39 koberec
maľovka
14,15 koberec
maľovka +
obkladačky
16,09 koberec
maľovka +
obkladačky
30,02 koberec
maľovka
30,00 koberec
maľovka +
obkladačky
19,11 PVC
maľovka
18,00 koberec
maľovka
17,15 koberec
maľovka
5,28 koberec
maľovka +
obkladačky
17,80 koberec
maľovka +
obkladačky
16,80 koberec
obkladačky
+ maľovka
7,10 dlažba
obkladačky
+ maľovka
7,10 dlažba
maľovka
13,35 PVC
maľovka
43,79 PVC
obkladačky
+ maľovka
7,10 dlažba
obkladačky
+ maľovka
7,10 dlažba
maľovka
40,95 PVC
maľovka
15,90 koberec
maľovka +
obkladačky
17,26 koberec
maľovka +
obkladačky
18,03 koberec
maľovka
12,56 koberec
maľovka
18,03 koberec
maľovka +
obkladačky
17,10 laminát
maľovka +
obkladačky
16,90 laminát
maľovka +
obkladačky
17,70 laminát
maľovka +
obkladačky
17,70 koberec
maľovka +
obkladačky
18,08 laminát
maľovka
13,10 PVC
maľovka
38,10 PVC
maľovka +
obkladačky
68,90 laminát
maľovka
16,80 laminát
obkladačky
+ maľovka
1,70 dlažba
maľovka
31,00 koberec
maľovka
2,15 koberec
obkladačky
+ maľovka
4,36 dlažba
maľovka +
obkladačky
16,80 laminát
obkladačky
+ maľovka
1,70 dlažba
maľovka
31,00 koberec
maľovka
2,20 koberec

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

2
2

3,20 plastové
2,45 plastové

2

3,20 plastové

4
4

6,40 plastové
6,40 plastové

2
2
2
2

2,45
2,45
3,20
2,45

2

2,45 plastové

2

3,20 plastové

2

2,45 plastové

2

2,45 plastové

2
2
2

3,20 plastové
3,20 plastové
3,20 plastové

2

3,20 plastové

2

3,20 plastové

2

3,20 plastové

2

3,20 plastové

2

3,20 plastové

6
2

9,60 plastové
2,45 plastové

4

5,65 plastové

2

2,45 plastové

4

5,65 plastové

plastové
plastové
plastové
plastové

srpcha + WC

2,60 dlažba

61

kancelária

17,20 koberec

63

kancelária

17,30 koberec

62

kancelária

16,90 koberec

60

kancelária

17,20 koberec

77
69

pokladňa
kancelária

18,00 koberec
15,90 koberec

78

kancelária

17,20 laminát

76
76a

kancelária
kancelária
SPOLU

18,00 laminát
16,90 laminát
962,65

obkladačky
+ maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka
maľovka +
obkladačky
maľovka +
obkladačky
maľovka

2

2,45 plastové

2

3,20 plastové

2

2,45 plastové

2

3,20 plastové

2
2

2,45 plastové
2,45 plastové

2

3,20 plastové

2
2
82

3,20 plastové
2,45 plastové
119,20

Stredisko stravovacích služieb
číslo
miestnosti

typ miestnosti
vstup do jedálne od
výťahov
vestibul pri šatniach

plocha/m2

typ podlahy

typ steny

43,20 dlažba
19,30 dlažba

obkladačky
obkladačky

dietne sestry
vstup pre skladom potravín
chodba v sklade
chodba pri kuchynskom
výťahu

13,50 PVC
29,80 dlažba
31,60 dlažba

maľovka
maľovka
maľovka

29,14 dlažba

úpravovňa zeleniny

16,50 dlažba

maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka
obkladačky
obkladačky
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka

úpravovňa mäsa
mliečne výrobky
chladnička
chladnička
sklad konzerv
sklad konzerv
múčne výrobky
kancelária
SPOLU

16,50
3,52
3,10
8,60
16,60
17,70
17,70
16,80
283,56

dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
dlažba
koberec

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

5

kovové + drevené
13,00 šróbovacie

5

13,00

Oddelenie prevádzkových a technických činností + sklady Materiálno-technického zabezpečenia
číslo
miestnosti
61
59

typ miestnosti
sklad MTZ
sklad MTZ
sklad MTZ

62

WC

63

WC
údržba - šatňa
sprcha + WC
denná miestnosť údržba
chodba pri
autodoprave
chodba
kancelária
vrátnica - čakáreň
vstup do čakárne
WC ženy
WC muži
vrátnica
prechodná miestnosť
sprcha
WC
odpočiváreň
kuchynka
SPOLU

plocha/m2
typ podlahy
typ steny
40,80 PVC + koberec maľovka
maľovka
68,20 patix
maľovka
38,40 patix
obkladačky
+ maľovka
2,60 dlažba
obkladačky
+ maľovka
2,60 dlažba
maľovka
2,00 dlažba
obkladačky
+ maľovka
3,15 dlažba
15,50 PVC
7,00
28,30
13,40
18,35
2,51

dlažba
PVC
PVC
dlažba
dlažba

2,80 dlažba
2,80 dlažba
12,80 dlažba
2,75 dlažba
1,10 dlažba
1,10 dlažba
6,00 dlažba
12,50 dlažba
284,66

maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
maľovka
obkladačky
+ maľovka
obkladačky
+ maľovka
maľovka
maľovka

počet okien
3
5
2

plocha
okien/m2
typ okien
7,80 kovove šróbovacie
13,00 kovove šróbovacie
5,20 kovove šróbovacie

2

3,20 kovove šróbovacie

3

4,80 kovove šróbovacie

2
1
18

3,20 kovove šróbovacie
1,60 kovove šróbovacie
38,80

Práčovňa
číslo
miestnosti

typ miestnosti
chodba z FRO do
práčovne
sklad prádla
chodba pri výťahoch
sklad

8
9

kancelária vedúcej
sklad práškov
chodba pri práčkach
žehliareň
šatne
sprchy
WC
kuchynka

17

sklad čistého prádla
chodba pred skladom
sprcha
SPOLU

plocha/m2

typ podlahy

typ steny

maľovka
maľovka
obkladačky+
maľovka
22,63 dlažba
obkladačky+
maľovka
10,70 PVC
obkladačky+
maľovka
8,00 PVC
maľovka
5,92 dlažba
obkladačky
70,60 dlažba
obkladačky
142,03 dlažba
18,29 patix + dlažba maľovka
obkladačky
5,75 dlažba
obkladačky+
maľovka
2,92 dlažba
obkladačky+
maľovka
14,47 PVC
obkladačky+
maľovka
60,68 dlažba
maľovka
22,12 dlažba
obkladačky+
maľovka
4,27 dlažba
422,65

počet okien

plocha
okien/m2

typ okien

7,95 dlažba
26,32 patix

3

7,80 kovove šróbovacie

2

5,20 kovove šróbovacie

2
9

5,20 kovove šróbovacie
23,40 kovove šróbovacie

16

41,60

Dispečing
číslo
miestnosti

typ miestnosti

plocha/m2 typ podlahy

typ steny

počet okien

0-14

dispečing

14,40 koberec

maľovka + obkladačky

3

11,00
9,80
2,88
3,88
27,00
68,96

maľovka + obkladačky
maľovka
obkladačky + maľovka
obkladačky + maľovka
maľovka

2

0-16
0-16

dispečing
šatňa
WC
sprcha
chodba pri dispečingu
SPOLU

koberec
koberec
dlažba
dlažba
PVC

5

plocha
okien/m2

typ okien
kovové + drevené
7,80 šróbovacie
kovové + drevené
5,20 šróbovacie

13,00

Slaboprúd
číslo
miestnosti

typ miestnosti
dielňa
šatňa
SPOLU
Celkom spolu

plocha/m2 typ podlahy
41,20 PVC
10,90 dlažba
52,10
121,06

typ steny
maľovka
maľovka

počet okien

plocha
okien/m2

7

typ okien
kovové + drevené
18,20 šróbovacie

7

18,20

12

31,20

vestibul + schodištia + chodby
číslo
miestnosti

typ miestnosti
bufet
bufet - sedenie
zádverie - hl. budova
zádverie - poliklinika
informátorka

plocha/m2
30,10
96,40
9,20
9,20
35,55

typ podlahy
typ steny
dlažba
dlažba
maľovka

šatňa

16,32 patix

presklená stena
drevený obklad
+ presklená
stena
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
obkladačky +
maľovka
maľovka +
obkladačky

chodba pred osobnými výťahmi prízemie

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi prízemie

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 1.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 1.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 2.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 2.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 3.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 3.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 4.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba pred osobnými výťahmi 4.posch.

21,46 dlažba

maľovka

chodba od GAE po Gynekologiu 2.posch.
chodba pred gynekológiou 2.posch
chodba pred sekretariatom LFUK
3.posch.
chodba 3.posch. pred lek.izbami

98,90 PVC
22,63 PVC

maľovka
maľovka

80,48 PVC
93,10 PVC

maľovka
maľovka

vestibul pred mamografiou

dlažba

150,30 dlažba

pánska toaleta pred COS

8,85 dlažba

dámska toaleta pred COS

8,85 dlažba

bezbariérová toaleta pred COS

2,60 dlažba

pánska toaleta pred chir.amb.

8,85 dlažba

dámska toaleta pred chir.amb.

8,85 dlažba

bezbariérová toaleta pred chir.amb.

2,60 dlažba

pánska toaleta Pavilón M

2,40 dlažba

dámska toaleta Pavilón M

2,40 dlažba

pánska toaleta pred GAE

8,85 dlažba

dámska toaleta pred GAE

8,85 dlažba

bezbariérová toaleta pred GAE

2,60 dlažba

pánska toaleta poliklinika

8,85 dlažba

dámska toaleta poliklinika

8,85 dlažba

bezbariérová toaleta poliklinika

2,60 dlažba

pánska tolaeta pred OKB

8,85 dlažba

dámska toaleta pred OKB

8,85 dlažba

dámska toaleta pri psychologickej amb.

1,25 dlažba

pánska toaleta pri psychologickej amb.

1,25 dlažba

počet
okien

plocha
okien/m2

typ okien

chodba pred gyn.ambulanciami 2.posch.

49,90 PVC

maľovka

chodba pred chir.sekretariatom 2.posch.
chodba pri termovízii 1.posch.
chodba pred ambulanciami

93,10 PVC
98,54 PVC
93,10 PVC

maľovka
maľovka
maľovka

chodba pred OOH II - 3.posch. Hl. budova
chodba pri výťahoch 4. posch.
chodba 3.posch.pred veľkými výťahmi
schody v Pavilóne z -1 na prízemie
schody v Pavilóne z prízemia na 2.posch.
schody pri rampe do -2
schody pri kuchynskom výťahu
schody v hlavnej budove pri nákladných
výťahoch
schody v hlavnej budove pri osobných
výťahoch
schody riaditeľstvo
schody do veže
prechod medzi Pavilónom a Hlavnou
budovou
chodba S -2
chodba S-1
tunel
výťah čistá prevádzka - hlavná budova
výťah špinavá prevádzka - hlavná budova
výťah osobný - riaditeľstvo
výťah osobný - hlavná budova
výťah osobný - hlavná budova
výťah osobný - hlavná budova
výťah osobný - hlavná budova
okná - 4 poschodia
SPOLU

90,00
88,00
170,30
48,40

PVC
PVC
dlažba
dlažba

maľovka
maľovka
maľovka

56,20 dlažba
27,05 dlažba
11,85 dlažba
96,94 dlažba
96,94 dlažba
76,55 dlažba
110,25 dlažba
202,10 PVC
581,46 dlažba
225,80 mramor
230,70 dlažba
4,00 PVC

presklená stena
obkladačky
mramor +
maľovka
maľovka

4,00 PVC
3,60
1,13
1,13
1,13
1,13

3426,28

144

390,40 kovové nešrobovacie

144

390,40

Jednotný európsky dokument pre
obstarávanie (JED)
Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného
obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
Informácie o uverejnení

V prípade postupov verejného obstarávania, pri ktorých bola výzva na súťaž

uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované v

časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie JED
sa použije elektronická služba JED. Referenčné číslo príslušného oznámenia
uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie:
Doručené číslo oznámenia
-

Číslo oznámenia v Úradnom vestníku S:
2017/S 047-086357

Adresa URL Úradného vestníka S:

Ak výzva na súťaž nebola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie alebo ak
ju nie je potrebné vo vestníku zverejniť, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
musí vyplniť údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného
obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni)
Identifikácia obstarávateľa
Úradný názov:

Národný onkologický ústav Klenová 1, 833 10 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Krajina:

Slovensko
Informácie o postupe verejného obstarávania
Názov:

Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu
Stručný opis:

Predmetom plnenia je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich
a dezinfekčných služieb vovnútorných priestoroch objektov Národného

onkologického ústavu, manipulácia s odpadom a ostatnýchpožadovaných

služieb, v zmysle stanovených štandardov verejného obstarávateľa. Súčasťou
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predmetu zákazky je zabezpečenie prostriedkov pre výkon požadovaných

služieb t. j. strojov,zariadení, pomôcok, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov

(vrátane vreciek na odpady všetkých potrebnýchveľkostí a farieb) v dostatočnom
množstve a kvalite. Požadované služby musia byť poskytované v súlade

sozákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
v zmysle vyhlášky 553/2007 Z. z,resp. platnej legislatívy pre požiadavky na

prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.Požadované

služby musia byť poskytované v súlade s aktuálnym hygienicko-epidemiologickým
režimomverejného obstarávateľa.

Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ (ak existuje):

NOU-2017-02-NZ-VS-Upratovanie

Časť II: Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu
A: Informácie o hospodárskom subjekte
Názov:
-

Ulica a číslo:
-

PSČ:
-

Mesto:
-

Krajina:
---

Internetová adresa (webová adresa) (ak je k dispozícii):
-

E-mail:
-

Telefón:
-

Kontaktná osoba alebo osoby:
-

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:
-
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Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte iné národné
identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatniteľné
-

Hospodársky subjekt je mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik?
❍ Áno
❍ Nie

Len v prípade, ak je verejné obstarávanie vyhradené: je hospodársky

subjekt chránená pracovná dielňa, „sociálny podnik“ alebo zabezpečí
plnenie zákazky v rámci programov chránených pracovných miest?
❍ Áno
❍ Nie

Aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo
znevýhodnených pracovníkov?
-

Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo kategórií zdravotne
postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov patria príslušní
zamestnanci.
-

V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom

zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné

osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred)kvalifikačného systému)?
❍ Áno
❍ Nie

Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B a v príslušnom prípade

oddielu C tejto časti, v prípade potreby vyplňte časť V a v každom prípade vyplňte
a podpíšte časť VI.

a) V príslušnom prípade uveďte príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia:
-

b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k dispozícii v
elektronickom formáte, uveďte:
-

c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis alebo osvedčenie, a v
príslušnom prípade klasifikáciu získanú v úradnom zozname:
-

d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky požadované podmienky
účasti?
❍ Áno
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❍ Nie

Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, oddieloch A, B, C alebo D, a

to podľa potreby LEN ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch

e) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide o
platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie,

ktoré verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia získať
toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej

databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne?
❍ Áno
❍ Nie

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:
-

Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s
inými subjektmi?
❍ Áno
❍ Nie

Zaistite, aby príslušné iné subjekty poskytli osobitný formulár JED.

a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci
subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy...):
-

b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe
obstarávania spoločne:
-

c) V prípade potreby uveďte názov zúčastnenej skupiny:
-

V prípade potreby označenie série(-ií), pre ktoré chce hospodársky
subjekt predložiť ponuky:
-

B: Informácie o zástupcoch hospodárskeho subjektu #1
V príslušnom prípade uveďte meno (-á) a adresu (-y) osoby (osôb) oprávnenej
zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu obstarávania:
Meno
-

Priezvisko
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-

Dátum narodenia
-

Miesto narodenia
-

Ulica a číslo:
-

PSČ:
-

Mesto:
-

Krajina:
---

E-mail:
-

Telefón:
-

Pozícia/zastupujúci:
-

Ak je to potrebné, uveďte podrobné informácie o zastúpení (jeho forma,
rozsah, účel...):
-

C: Informácie o využívaní kapacít iných subjektov

Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť
podmienky účasti stanovené v časti IV a prípadne kritériá a pravidlá
stanovené ďalej v časti V?
❍ Áno
❍ Nie

Predložte samostatný formulár JED, v ktorom budú uvedené informácie

požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov,
riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.

Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické

orgány, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých,

ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných zákaziek na práce

by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky
subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.
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Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky
subjekt využíva, uveďte informácie v časti IV a V pre každý z príslušných
subjektov.

D: Informácie týkajúce sa subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky
subjekt nevyužíva

(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ tieto
informácie výslovne vyžaduje).

Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím
stranám?
❍ Áno
❍ Nie

Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam navrhovaných
subdodávateľov:
-

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ výslovne požiada o tieto informácie
okrem informácií podľa časti I, uveďte informácie požadované v oddiele A a

B tejto časti a časti III pre každého z príslušných subdodávateľov (kategóriu
subdodávateľov).

Časť III: Dôvody na vylúčenie
A: Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody
vylúčenia

Účasť v zločineckej organizácii

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho,

riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať,
prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za účasť

v zločineckej organizácii konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi

rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku
naďalej uplatňuje? V zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/
SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300,
11.11.2008, s. 42).
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie
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Dátum odsúdenia
-

Dôvod
-

Totožnosť osoby, ktorá bola odsúdená
-

Uveďte dĺžku obdobia vylúčenia, ak je stanovená priamo v rozsudku.
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Korupcia

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho,

riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať,
prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za korupciu

konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade
ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?
V zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych

spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, Ú. v. ES C 195,

25.6.1997, s. 1 a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z

22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003,
s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych

právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho
subjektu.

Vaša odpoveď?
❍ Áno
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❍ Nie

Dátum odsúdenia
-

Dôvod
-

Totožnosť osoby, ktorá bola odsúdená
-

Uveďte dĺžku obdobia vylúčenia, ak je stanovená priamo v rozsudku.
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Podvod

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho,

riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať,
prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za podvod

konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade
ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?
V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych
spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Dátum odsúdenia
-

Dôvod
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-

Totožnosť osoby, ktorá bola odsúdená
-

Uveďte dĺžku obdobia vylúčenia, ak je stanovená priamo v rozsudku.
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými
činnosťami

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho,

riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať,
prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za teroristické
trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami konečným

rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa
lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle

článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu

(Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie
alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v
súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Dátum odsúdenia
-

Dôvod
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-

Totožnosť osoby, ktorá bola odsúdená
-

Uveďte dĺžku obdobia vylúčenia, ak je stanovená priamo v rozsudku.
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho,

riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať,
prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za pranie

špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu konečným rozsudkom vyneseným

najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená
priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 1 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania

finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
(Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Dátum odsúdenia
-

Dôvod
-

Totožnosť osoby, ktorá bola odsúdená
-10-

-

Uveďte dĺžku obdobia vylúčenia, ak je stanovená priamo v rozsudku.
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho,

riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať,
prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za detskú prácu

a iné formy obchodovania s ľuďmi konečným rozsudkom vyneseným najviac pred
piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v

rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu

a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti
nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie
Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Dátum odsúdenia
-

Dôvod
-

Totožnosť osoby, ktorá bola odsúdená
-

Uveďte dĺžku obdobia vylúčenia, ak je stanovená priamo v rozsudku.
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-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

B: Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne
zabezpečenie

V článku 57 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody
vylúčenia

Platba daní

Porušil hospodársky subjekt svoje povinnosti týkajúce sa platby daní v krajine, v

ktorej má sídlo, a v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
ak je iná ako krajina sídla?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Príslušná krajina alebo členský štát
---

Príslušná suma
-

---

Bolo toto porušenie povinností preukázané inak ako prostredníctvom súdneho
alebo správneho rozhodnutia?
❍ Áno
❍ Nie
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Ak bolo toto porušenie povinností preukázané prostredníctvom súdneho alebo
správneho rozhodnutia, je toto rozhodnutie konečné a záväzné?
❍ Áno
❍ Nie

Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku alebo rozhodnutia
-

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku, aj dĺžku
obdobia vylúčenia
-

Opíšte, aké prostriedky boli použité
-

Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú
dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie
vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Platba príspevkov na sociálne zabezpečenie

Porušil hospodársky subjekt svoje povinnosti týkajúce sa platby príspevkov na

sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej má sídlo, a v členskom štáte verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak je iná ako krajina sídla?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Príslušná krajina alebo členský štát
---

Príslušná suma
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-

---

Bolo toto porušenie povinností preukázané inak ako prostredníctvom súdneho
alebo správneho rozhodnutia?
❍ Áno
❍ Nie

Ak bolo toto porušenie povinností preukázané prostredníctvom súdneho alebo
správneho rozhodnutia, je toto rozhodnutie konečné a záväzné?
❍ Áno
❍ Nie

Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku alebo rozhodnutia
-

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku, aj dĺžku
obdobia vylúčenia
-

Opíšte, aké prostriedky boli použité
-

Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú
dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie
vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

C: Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného
pochybenia
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V článku 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody
vylúčenia

Porušenie povinností v oblasti environmentálneho práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti
environmentálneho práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo

vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo
v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Porušenie povinností v oblasti sociálneho práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti

sociálneho práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom
práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18
ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Porušenie povinností v oblasti pracovného práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti

pracovného práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom
práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18
ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.
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Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Úpadok

Je hospodársky subjekt v úpadku?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Uveďte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku.
Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych

subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho

práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu
schopný realizovať zákazku.
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Konkurz

Je hospodársky subjekt v konkurze alebo v likvidácii?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie
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Opíšte ich
-

Uveďte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku.
Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych

subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho

práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu
schopný realizovať zákazku.
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Vyrovnávacie konanie

Je hospodársky subjekt vo vyrovnávacom konaní?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Uveďte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku.
Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych

subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho

práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu
schopný realizovať zákazku.
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
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-

Vystaviteľ
-

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva

Je hospodársky subjekt v akejkoľvek podobnej situácii ako úpadok vyplývajúcej z
podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Uveďte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku.
Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych

subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho

práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu
schopný realizovať zákazku.
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Aktíva spravované likvidátorom

Spravuje aktíva hospodárskeho subjektu likvidátor alebo súd?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Uveďte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku.
Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych

subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho
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práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu
schopný realizovať zákazku.
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Pozastavené podnikateľské činnosti

Sú podnikateľské činnosti hospodárskeho subjektu pozastavené?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Uveďte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku.
Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych

subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho

práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu
schopný realizovať zákazku.
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku
súťaž
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Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom
narušiť hospodársku súťaž?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Dopustenie sa závažného odborného pochybenia

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia? V prípade
potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v
súťažných podkladoch.
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte záujmov, ako sa uvádza vo

vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch, vzhľadom na svoju účasť na postupe obstarávania?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto postupu obstarávania
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Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom
poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným
spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie
Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka,

predchádzajúca verejná zákazka s obstarávateľom alebo predchádzajúca

koncesná zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným
porovnateľným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Skreslenie informácií, zadržanie informácií, neschopnosť predložiť

požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe
Nachádza sa hospodársky subjekt v jednej z týchto situácií?:

a) je vinný zo závažného skreslenia pri predkladaní informácií vyžadovaných na
overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti,
b) zadržal takéto informácie,

c) nebol schopný bezodkladne predložiť podporné dokumenty požadované
verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a

d) nenáležite ovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré mu môžu poskytnúť

nenáležité výhody v rámci postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti
neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na
rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky?
Vaša odpoveď?
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❍ Áno
❍ Nie

D: Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia

Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, ktoré sú špecifikované
v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch?
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia

Iné dôvody na vylúčenie, ktoré môžu byť stanovené vo vnútroštátnych právnych
predpisoch členského štátu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, ktoré sú špecifikované v
príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Časť IV: Podmienky účasti
A: Vhodnosť

V článku 58 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto podmienky
účasti

Zápis v príslušnom profesijnom registri

Je zapísaný v príslušných profesijných registroch vedených v členskom štáte, v

ktorom má hospodársky subjekt sídlo, v súlade s prílohou XI k smernici 2014/24/
EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať
povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.
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Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Zápis v obchodnom registri

Je zapísaný príslušných v obchodných registroch vedených v členskom štáte, v

ktorom má hospodársky subjekt sídlo, v súlade s prílohou XI k smernici 2014/24/
EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať
povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

B: Ekonomické a finančné postavenie

V článku 58 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto podmienky
účasti

Osobitný ročný obrat

Osobitný ročný obrat hospodárskeho subjektu v oblasti činnosti, na ktorú

sa vzťahuje zmluva, za niekoľko finančných rokov požadovaný v príslušnom
-23-

oznámení, súťažných podkladoch alebo jednotnom európskom dokumente pre
obstarávanie je takýto:
Rok
-

Príslušná suma
-

---

Rok
-

Príslušná suma
-

---

Rok
-

Príslušná suma
-

---

Rok
-

Príslušná suma
-

---

Rok
-

Príslušná suma
-

--Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
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-

Iné hospodárske alebo finančné požiadavky

Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo finančné požiadavky, ktoré by mohli

byť stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch, hospodársky
subjekt vyhlasuje, že:
Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

C: Technická a odborná spôsobilosť

V článku 58 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto podmienky
účasti

V prípade zákaziek na poskytnutie služieb: poskytovanie služieb
stanoveného typu

Len v prípade verejných zákaziek na poskytnutie služby: Počas referenčného

obdobia hospodársky subjekt poskytol tieto hlavné služby stanoveného typu.

Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri roky a umožniť skúsenosti z obdobia
viac ako tri roky.

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-
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Technické zariadenia a opatrenia na zabezpečenie kvality

Hospodársky subjekt využíva tieto technické zariadenia a opatrenia na
zabezpečenie kvality a jeho študijné a výskumné zariadenia sú:
Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ a/alebo (v závislosti od požiadaviek
uvedených v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch) jeho riadiaci
pracovníci musia mať takéto vzdelanie a odbornú kvalifikáciu.
Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Opatrenia environmentálneho riadenia

Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky schopný uplatňovať tieto opatrenia
environmentálneho riadenia:
Opíšte ich
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
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❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

D: Systémy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho
manažérstva

V článku 62 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto podmienky
účasti

Osvedčenia od nezávislých orgánov o normách zabezpečenia kvality
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými

orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované
normy zabezpečenia kvality vrátane prístupu pre osoby so zdravotným
postihnutím?

Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce
sa systému zabezpečenia kvality možno poskytnúť:
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Osvedčenia od nezávislých orgánov o systémoch alebo normách
environmentálneho riadenia

-27-

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými

orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt dodržiava požadované
systémy alebo normy environmentálneho riadenia?
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce

sa systémov alebo noriem environmentálneho riadenia možno poskytnúť:
-

Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Koniec
Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných uchádzačov
Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritériá alebo pravidlá, ktoré

sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet kandidátov, a to týmto
spôsobom:

V prípade, že sa vyžadujú určité osvedčenia alebo iné formy listinných
dôkazov, pri každom uveďte, či má hospodársky subjekt požadované
dokumenty:

Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem listinných dôkazov k dispozícii v
elektronickom formáte, uveďte pre každé z nich:
Vaša odpoveď?
❍ Áno
❍ Nie

Opíšte ich
-
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Sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte?
❍ Áno
❍ Nie
URL
-

Kód
-

Vystaviteľ
-

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Podpísaný(podpísaní) vyhlasuje(-ú), že informácie uvedené v častiach II – V sú
pravdivé a správne a že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného
skresľovania skutočností.

Podpísaný(podpísaní) vyhlasuje(-ú), že na požiadanie okamžite predloží(-ia)

uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:
a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú
dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v

ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne [pod podmienkou,
že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa,

vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré

umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili.
V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto
prístupom], alebo

b) najneskôr do 18. októbra 2018 (v závislosti od vnútroštátnej implementácie
článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ) bude mať verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú dokumentáciu k dispozícii.

Ja(my), dolupodpísaný(dolupodpísaní) formálne súhlasím(-e), aby [identifikujte
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I

oddiele A] získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie,
ktoré som(sme) poskytol(poskytli) v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/

body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely
[identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v
Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)].

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis(-y):
Dátum
-
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Miesto
-

Podpis
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Príloha č. 8 súťažných podkladov

Verejný
obstarávateľ:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby

Postup:

Verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej
aukcie

Predmet zákazky:

„Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

Dokument:

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Uchádzač:
Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že
ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní, že:
- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania,
pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli
zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania,
- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by
mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať
mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá
je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,
- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek
potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim
verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí
všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k
neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné
riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa
ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní,
- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je
zverejnený na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti,
zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými
mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci
daného postupu verejného obstarávania,
- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným
postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím
osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o
to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ.
V .............................. dňa ......................

Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov

