
Príloha č. 1.  k ponuke 

a zároveň nedeliteľná súčasť Zmluva na poskytovanie služby na predmet zákazky:                                                                

„Upratovanie priestorov školy a školského internátu“ 

 

SÚHRNNÝ FORMULÁR NÁVRHU UCHÁDZAČA 

Predmet zákazky: „Upratovanie priestorov školy a školského internátu“ 

Identifikácia uchádzača: 

Názov: ............................................................................................................. 

Sídlo: ............................................................................................................... 

IČO: ................................................................................................................. 

 

 

V ...................................., dňa ....................................            ................................................................ 

 Meno, priezvisko a funkcia 

                                                                                                               zástupcu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cena za poskytovanie komplexnej služby 

uvedenej v technickej špecifikácii predmetu 

zákazky  

 

€ bez DPH 

€ s DPH 

 

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

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

 

 

2. Hodinová sadzba za poskytované služby nad 

rámec technickej špecifikácie (predpoklad 

100 hodín ročne) 

 

€ bez DPH 

€ s DPH 

 

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

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



Príloha č. 2.  k ponuke 

a zároveň nedeliteľná súčasť Zmluva na poskytovanie služby na predmet zákazky:                                                                

„Upratovanie priestorov školy a školského internátu“ 

 

Tabuľka Technickej špecifikácie predmetu zákazky 

Tu sa vyjadrite ku každej položke, ktorá je súčasťou požiadavky verejného obstarávania a k jej  

technickej špecifikácie 

 

P.č. Názov položky Technická špecifikácia áno/nie 

1. Umývanie podláh 

 

drevených, PVC, dlaždicových na mokro, podľa 

špecifikácie pôdorysov prízemia a poschodia  - 

všetky cykly podľa farebného značenia pôdorysov 

 

2. Umývanie sanity  WC a umyvárky zamestnancov, žiakov v škole       

a v internáte – 5 x týždenne                         

 

 

3. Vysypanie smetných košov do 

kontajnerov 

Všetky priestory školy a internátu - 5 x týždenne  

4. Utieranie vnútorných parapiet 

na mokro 

Všetky priestory školy a internátu – 5 x týždenne  

5. Utieranie vonkajších parapiet 

na mokro 

Všetky priestory školy a internátu – 2 x ročne  

6. Utieranie prachu z dreveného 

nábytku vhodným 

prostriedkom  

Všetky priestory školy a internátu – 1 x týždenne 

 

 

 

7. Dezinfekcia priestorov 

všetkých dielní, internátnych 

izieb 

Cukrárske  dielne – 5 x týždenne 

Ostatné dielne – 1 x týždenne 

Internátne izby - ................. 

 

 

8. Vysávanie koberca v telocvični Telocvičňa – 2 x týždenne   

9. Umývanie dverí a zárubní 

dvier, včítane vchodových 

dverí 

Všetky priestory školy a internátu – 1 x týždenne, 

 pozn. vchodové dvere 5x týždenne 

 

 

10. Umývanie keramických 

obkladov             

Všetky priestory školy a internátu – cyklus 

1 x mesačne 

 



11. Umývanie okien a plastových 

okenných rámov 

Všetky priestory školy a internátu –  

cyklus 2 x ročne 

 

 

12. Ošetrovanie kvetov Všetky priestory školy – cyklus 2 x ročne  

 

Poskytovateľ poskytne služby svojimi pracovnými pomôckami a nástrojmi, s použitím ekologických 

čistiacich prostriedkov zakúpených na vlastné náklady. Zaväzuje sa vyplácať mzdu zamestnancom, 

ktorí budú v jeho mene poskytovať službu, vždy do 15. dňa za predchádzajúci kalendárny mesiac, 

odvádzať povinné dane a odvody podľa platných predpisov. 

 

 

V ....................................., dňa ..........................                              ............................................................. 

     Meno, priezvisko a funkcia 

          zástupcu uchádzača 

 


