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Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na poskytovateľa služieb 

správy nehnuteľného majetku na obdobie rokov 2018 – 

2022 

Bratislava, 30. augusta 2018 

Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie poskytovateľa služieb správy 

nehnuteľného majetku na roky 2018 – 2022.  Od úspešného uchádzača spoločnosť 

očakáva zabezpečenie služieb, spolu s dodávkou spotrebného materiálu v rámci celého 

Slovenska. 

V súčasnosti Slovenská pošta prevádzkuje 1 689 objektov; z toho 549 objektov s celkovou 

plošnou výmerou 429 121 m2 je v jej vlastníctve. Objekty slúžia ako poštové prevádzky, 

administratívne budovy, budovy prevádzkových a technických činností, rekreačné zariadenia a 

objekty ochranných stavieb civilnej ochrany. Na všetkých uvedených objektoch Slovenská pošta 

zabezpečuje komplexné opravy, údržbu a servis určeného nehnuteľného majetku v zmysle 

prevádzkových, bezpečnostných a hygienických štandardov na základe aktuálne platnej 
legislatívy. Potreba zabezpečenia uvedených služieb sa odvíja aj od veku stavieb – viac ako 

40 % objektov má 31 – 50 rokov; ďalších takmer 25 % má 51 – 70 rokov, a 11 % objektov má 71 

-100 rokov. 

Dôvodom pre vyhlásenie súťaže je ukončenie platnosti doterajšej rámcovej dohody na 

zabezpečenie uvedených služieb, a najmä potreba vykonávania týchto služieb v zmysle 

stavebného zákona a  vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Novú rámcovú 

dohodu plánuje Slovenská pošta uzatvoriť na obdobie 48 mesiacov.  

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 17 149 000 eur bez DPH a vychádza 

z reálneho stavu čerpania z predchádzajúceho obdobia. Od úspešného uchádzača spoločnosť 

očakáva zabezpečenie služieb na celom Slovensku, ako aj dodávku súvisiaceho spotrebného 

materiálu a náhradných dielov v rámci Slovenska. 

Správa nehnuteľného majetku zahŕňa komplex činností - zámočnícke opravy, vodoinštalačné 

opravy, opravy vykurovacích systémov, maliarske a natieračské práce, elektroinštalačné opravy, 

drobné stavebné opravy a ostatné špecifikované opravy a služby, vrátane dodávky spotrebného 

materiálu,  požadované prevádzkami pôšt na zabezpečenie bezpečnej a bezporuchovej činnosti.  
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Súčasťou predmetných služieb je aj komplexné zabezpečenie opráv a servisu kotolní s 

diaľkovým monitoringom energií a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok 

určených vyhradených technických zariadení vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok 

vyhradených technických zariadení v týchto kotolniach, ktoré zabezpečujú dodávku tepla 

v budovách Slovenskej pošty. 
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Tel.: +421  904 654 377, E-mail: mackova.martina@slposta.sk, Web: www.posta.sk 

mailto:mackova.martina@slposta.sk
http://www.posta.sk/

