
Rámcová dohoda č. Z201646195_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42259088
DIČ: 2023399455
IČ DPH: SK2023399455
Číslo účtu:
Telefón: 59 356 222

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AMG Security, s.r.o.
Sídlo: Nám. SNP 98/2, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 46268995
DIČ: 2023307726
IČ DPH: SK2023307726
Číslo účtu:
Telefón: 0907090666

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Upratovacie služby
Kľúčové slová: upratovacie služby
CPV: 90919200-4 - Čistenie (upratovanie) kancelárií; 90911200-8 - Čistenie (upratovanie) budov;

 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

upratovanie

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

A. Poskytovanie upratovacích služieb - Šafárikove 
námestie č. 3, Bratislava mes. 12

B. Poskytovanie upratovacích služieb - TIC  Klobučnícka
2, Bratislava mes. 12

Mimoriadne upratovanie hod. 28

Hĺbkové čistenie kobercov m2 120

Čistenie koženého interiérového nábytku m2 2,5

Čistenie čalúneného nábytku (stoličky) ks 6

Umývanie výkladov z vonkajšej strany (51,4 m2)             celok 8

Umývanie výkladov z vnútornej strany  (26 m2)               celok 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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A. Upratovanie - Šafárikove námestie č. 3 áno

1x týždenne, stredu poobede o 17,00 hod., 14 kancelárií áno

Podmienky: vlastný vysávač a čistiace prostriedky a 
potreby áno

Povysávať 336m2 koberca 1-krát do týždňa áno

Utrieť prach na stoloch, skrinkách, policiach, okenných 
parapetách vo všetkých kanceláriách a v kuchynke, 
vyleštiť dvere (12 ks drevených dverí + 2 sklenené 
vchodové dvere) a utrieť na nich prach.

áno

Umyť podlahu v toaletách mužských aj ženských, umyť 
záchody a umývadlá, vyniesť smeti. áno

Vyniesť smetné koše z každej kancelárie do zberného 
koša vonku za budovou áno

Potom tento kôš vyniesť von pred budovu áno

2x ročne umyť okná v kanceláriách (počet: 22) rozmer: 
2x1 m2 áno

B. Upratovanie  - TIC  Klobučnícka 2 áno

a)        Špecifikácia pre pravidelné upratovanie - 5 dní v 
týždni: áno

1.      čistenie a umývanie podláh v hlavnom klientskom 
priestore, v kancelárii vedúceho, v kuchynke a na WC 
(150 m2)

áno

2.      vysávanie koberca (60 m2) áno

3.      umývanie dvoch presklených vchodových dverí z 
oboch strán áno

4.      utieranie prachu na pracovných pultoch a 
parapetných doskách áno

5.      umývanie a dezinfekčné čistenie WC (toaleta, 
umývadlo) áno

6.      vysýpanie smetných košov a koša na papier a 
výmena igelitových vreciek áno

7.      umývanie smetných košov v prípade znečistenia áno

b)       Špecifikácia pre pravidelné upratovanie - 1x za 1 
týždeň: áno

1.      čistenie dvoch vnútorných textilných rohoží pri 
vchodových dverách (6 m2) áno

c)        Špecifikácia pre mimoriadne upratovanie: áno

1.      odstraňovanie pavučín, čistenie stropných 
svietidiel (16 ks), umytie predelovej presklenej výplne 
(6,5 m2), umytie 1 okna vo WC a 1 okna v kuchynke 
(celkovo 1,5 m2), obojstranné umytie plagátovníkov vo 
výkladoch (11 ks = 6,7 m2)      - 2x ročne á 6 hodín 

áno

1.      odstraňovanie pavučín, čistenie stropných 
svietidiel (16 ks), umytie predelovej presklenej výplne 
(6,5 m2), umytie 1 okna vo WC a 1 okna v kuchynke 
(celkovo 1,5 m2), obojstranné umytie plagátovníkov vo 
výkladoch (11 ks = 6,7 m2)      - 2x ročne á 6 hodín 

áno

3.      umývanie výkladov z vnútornej strany  (26 m2)       
-  5x ročne áno

4.      hĺbkové čistenie koberca v zázemí (plocha 60 m2) 
-  2x ročne áno

5.      čistenie 2 kožených interiérových sedačiek (plocha
2,5 m2)   - 1x ročne áno

6.      čistenie velúrových pracovných stoličiek (6 ks)        
- 1x ročne áno
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7.      upratovanie po maľovaní a drobných murárskych 
prácach   - 1x ročne (10 hod.) áno

7.      upratovanie po maľovaní a drobných murárskych 
prácach   - 1x ročne (10 hod.) áno

d)       Zabezpečenie dodávky všetkých potrebných 
čistiacich prostriedkov a pomôcok (okrem vysávača) 
vrátane špeciálneho čistiaceho prostriedku na terazzovú 
podlahu na denné umývanie - umývací substrát L&L 
alebo AS 22, v prípade silnejšieho znečistenia použitie 
čistiaceho prostriedku LEM 3.

áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Šafárikove nám. č. 3 a Klobučnícka ul. č. 2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 666,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 999,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.12.2016 09:03:02

Objednávateľ:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AMG Security, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4 


		2016-12-15T09:03:02+0100
	EKS PDF PODPIS




