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SBS 1, s.r.o., 935 84 Hokovce 233, olcr. Levice. 
IČO: 46 998 349 DIČ: 2023683442 

KRITÉRIA 

Cenová ponuka na objekty stráženia Centrum 
zhodnocovania odpadov areál ZSNP, a.s. Priemyselná 12, 

v 

Ziar nad Hronom a Skládka odpadov Horné Opatovce. 



SBS 1, s.r.o., 935 84 Hokovce 233, okr. Levice. 
DIČ:2023683442 IČO: 46 998 349 

Mestský úrad 
Š. Moysesa 46 
965 19 Žiar nad hronom 

Vec: Vypracované súťažné podklady: „Kritéria" 
- zaslanie. 

Dolu podpísaný Mgr. Štefan Mikloško Vám za SBS 1, s.r.o. týmto zasielam 
vypracované podklady do výberového konania na zabezpečenie výkonu strážnej služby 
v objekte Centrum zhodnocovania odpadov areál ZSNP, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad 
hronom a Skládka odpadov Horné Opatovce. 

Obsah ponuky; 
Návrh na plnenie kritéria . 1 
Návrh zmluvy. 2-7 
CD/DVD " 8 

V Hokovciach dňa 06.03.2014 

v / 



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Uchádzač: SBS 1, s.r.o„ 935 84 Hokovce 233, okr. Levice. 
IČO: 46 998 349 
DIČ:2023683442 
Zastúpení: Mgr. Štefan MIKLOŠKO, konateľ 
Licencia na prevádzkovanie strážnej služby: PS 000625 

Tel.č.: 0917 734471 
Email: mgrstefanmiklosko@centrum.sk 

Kritérium č. Dena s €/hod. sDPH 
Celková cena 

Za 12 mesiacov 
V € s DPH. 

Výkon strážnej služby 
Na ochrane majetku na inom než 

verejne prístupnom mieste. 
3,36,-€ur 58867,2 

Nie som platcom P^H. 

V ...Hokovciach , dňa ..06.03.2014... 

Vi 

mailto:mgrstefanmiklosko@centrum.sk


Návrh zmluvy č. 3/2014 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo: Š. Moysesa 46, 96501 Ziar nad Hronom 
štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor 
IČO: 00 321 125 DIC.2021339463 Nieje platcom DPH 
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
číslo účtu: 1485443559/0200 
(ďalej ako „objednávateľ") 

DODÁVATEĽ: 
M Í M s. r.o. 
I lnkovce 233, 935 84 
Zastúpený: Mgr. Štefan MIKLOŠKO, konateľ 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, 
Oddiel Sro, vložka č. 33527/N, licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000625 
IČO: J6 998349 
i)K ¡2023683442 
II l)l'H:NIE SOM PLATCOM DPH. 
Bankové spojenie:SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. 
Číslo účtu:50449756362/0900 
C M o t .eiefónu:+421 9 1 7 7 3 4 4 7 1 
E-mail: m grs tefanm i kí osko@,centrum. sk 
(ďalej len ako dodávateľ) 

II. Predmet zmluvy 
1. Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že je oprávneným 
prevádzkovateľom bezpečnostnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb 
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „zákon č. 473/2005 Zb ") a že je oprávneným držiteľom platnej licencie 
vydanej Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Nitre dňa 21.10.2013 pod číslom PS000625. 
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať pre objednávateľa v súlade so 
zákonom č. 473/2005 Z. z., za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa pokynov 
objednávateľa bezpečnostnú s lužbu a to strážnu s lužbu, spočíva júcu v ochrane 
hnuteľného a nehnuteľného majetku objednávateľa na verejne pr ís tupnom mieste a na 
inom než verejne prístupnom mieste (ďalej ako „strážna služba"), a záväzok objednávateľa 
zaplatiť dodávateľovi za poskytovanie strážnej služby v súlade s touto zmluvou cenu uvedenú v 
článku V. tejto zmluvy. 
3. Dodávateľ je povinný poskytovať pre objednávateľa strážnu službu na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou právnou úpravou nepretržite 24 
hodín denne 365 dní v roku a to fyzickou ochranou odborne spôsobilými zamestnancami 
dodávateľa a za použitia vecných bezpečnostných prostriedkov určených na to s odbornou 
starostlivosťou dodávateľom. 



III. Miesto výkonu strážnej služby. 

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 
1, Miesto výkonu strážnej služby: 
a) čiastočne oplotený areál skládky TKO - Horné Opatovce o rozlohe 89 311 rm, v ktorom 
sa nachádzajú nasledovné objekty a zariadenia: 
Rozostavaná stavba CZO „Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov", 
Nová kazeta na TKO s vážnicou, 
Rekultivovaná skládka odpadov s odplyňovacími šachtami a monitorovacími studňami, 
Akumulačná nádrž priesakových vôd s čerpadlom a miešadlom, 
Elektrické rozvody vn a nn, 
Potrubné rozvody a odvodňovacie priekopy, 
Prístupové komunikácie. 
b) čiastočne oplotený areál Centra zhodnocovania odpadov (ďalej ako „CZO") o rozlohe 
36 097 m2, nachádzajúci sa v areáli ZSNP a s. Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom. 
V areáli CZO sa nachádzajú nasledovné objekty a zariadenia: 
Budova dotried'ovania plastov s technológiou 
Budova dotried'ovania skla s technológiou 
Inžinierske siete 
Stavenisko pre výstavbu a montáž stavby energetické zhodnocovanie bioaktivnych 
odpadov - fermentácia, bioplyn, CNG a gasifikácia. 
(areál skládky TKO - Horné Opatovce a areál CZO ďalej v texte spolu ako „strážený areál") 
2. Dodávateľ berie ne vedomie, že v stráženom areáli bude prebiehať výstavba a montáž zariadení 
CZO a že predmetom stráženia bude aj všetok hnuteľný majetok privezený dodávateľskými 
firmami do stráženého areálu. 

IV. Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom jej účinnosti do 30.04.2015. 
2. Táto zmluva sa zrušuje: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená; 
b) písomnou dohodou zmluvných strán; 
c) odstúpením od zmluvy; každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak 
druhá zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne poruší akúkoľvek 
povinnosť podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je 
neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej 
strane. 
d) pozastavením prevádzkovania bezpečnostnej služby, odňatím licencie na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby alebo zánikom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu v zmysle 
zákona č. 4-73/2005 Z. z.; túto skutočnosť je dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi ústne a následne do 3 pracovných dní od ústneho oznámenia doručiť v 
písomnom vyhotovení. 
3. Za porušenie povinností dodávateľa sa považuje aj: 
a) porušenie akejkoľvek povinnosti dodávateľa ako zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, 
poverených výkonom strážnej služby v stráženom areáli (ďalej aj ako „poverení 
zamestnanci") vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, 



zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, najmä nevyplatenie mzdy vo 
výplatnom termíne, nedodržanie mzdových a pracovných podmienok, neodvádzanie daní 
a poistného a pod. 
b) pozitívna skúška na alkohol, drogy, omamné alebo psychotropné látky povereného 
zamestnanca alebo jej odmietnutie; v prípade odmietnutia vykonania skúšky podľa 
predchádzajúcej vety, sa považuje výsledok skúšky za pozitívny, 
c) neprítomnosť povereného zamestnanca na stanovenom mieste, 
d) nenáležité alebo nevhodné správanie poverených zamestnancov k zamestnancom 
objednávateľa alebo k tretím osobám, 
e) poškodzovanie dobrého mena objednávateľa. 

V. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za poskytnutie strážnej služby v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou 
| zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 
f pevná cena a je platná počas celej doby trvania tejto zmluvy. Zmena ceny je možná iba v prípade 
I zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH. 
f 2. Cena za poskytnutie strážnej služby v rozsahu podľa tejto zmluvy je nasledovná: 

Zmluvná cena vrátane DPH: 58867,2,-€ur 
Jednotková cena s DPH: 80,36,- €ur. /24 hod. 

t 
| 3. V súlade s denným záznamom a po odsúhlasení kvality a rozsahu poskytnutých služieb v Knihe 
f evidencie služieb povereným zamestnancom objednávateľa, dodávateľ vyhotoví do desiatich (10) 
f dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca faktúru. 
i 4. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy a jej 
í- prílohou musí byť evidencia odpracovaných hodín, inak je objednávateľ oprávnený faktúru v 
í lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia 
i novej, správne vystavenej faktúry, ktorej prílohou je evidencia odpracovaných hodin, 

objednávateľovi. 
5 Za omeškanie s úhradou faktúr vystavených v súlade s touto zmluvou a doručených 

í objednávateľovi je dodávateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle 
S nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 
i zákonníka. 

VI. Výkon strážnej služby. 

1. Strážna služba bude vykonávaná uniformovanými zamestnancami dodávateľa s platným 
osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z.. 



2. Pred nástupom výkonu činnosti je dodávateľ povinný zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov, 
ktorí budú vykonávať strážnu službu v zmysle tejto zmluvy na školení týkajúceho sa 
bezpečnostných smerníc objednávateľa a zabezpečiť, aby účastníci tohto školenia svojím 
vlastnoručným podpisom v zozname predloženom objednávateľom potvrdili svoju účasť na 
školení. 
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby poverení zamestnanci boli vybavení ochrannými 
prostriedkami, potrebnými pri vykonávaní strážnej služby. 
4. Dodávateľ výkonom strážnej služby u objednávateľa nesmie poveriť zamestnanca, ktorý 
vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich jeho 
schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že bude riadne plniť všetky 
svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozil okolie. 
5. Poverený zamestnanec môže vykonať prípadný zásah, len ak je porušený alebo ohrozený záujem 
chránený bezpečnostnou službou a len v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi; iné úkony, ktoré si vyžadujú súčinnosť tretích osôb môže vykonať len s ich 
súhlasom. 
6. Poverený zamestnanec je povinný pri vykonávaní strážnej služby dodržiavať najmä, ale nie 
výlučne, ustanovenia § 50 až § 52 zákona č. 473/2005 Z. z. 
7. Dodávateľ je povinný v stráženom areáli zabezpečiť na vlastné náklady najmä: 
« strážne stanovisko a to unimobunku a mobilné WC, 
• všetky pomôcky, nevyhnutné pre výkon strážnej služby. 
8. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v 
súvislosti s vykonávaním strážnej služby podľa tejto zmluvy, okrem prípadu, keď ho tejto 
povinnosti zbaví objednávateľ. Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto povinnosť trvá 
aj po skončení trvania tejto zmluvy. 
9. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy je dodávateľ povinný poskytovať výlučne 
prostredníctvom svojich zamestnancov a nesmie tieto preniesť zmluvou alebo iným spôsobom na 
tretiu osobu. 
10. Dodávateľ je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu 
s výškou poistného krytia minimálne vo výške 100 000,- EUR. 

VII. Povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ je povinný najmä, ale nie výlučne: 
• spolupracovať s Policajným zborom SR a mestskou políciou v Žiari nad Hronom (ďalej ako 
„MsP"); poverení zamestnanci dodávateľa budú v kontakte s MsP v Žiari nad Hronom 
prostredníctvom mobilného telefónu, tak, aby v prípade potreby mohla hliadka MsP zasiahnuť 
operatívne na ohrozenom mieste. 
• zabezpečiť ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku v stráženom areáli pred 
odcudzením, krádežou, stratou, zneužitím, poškodením, zničením alebo pred vandalizmom, 
• primeranými prostriedkami zamedziť vstupu nežiaducich osôb do stráženého areálu, 
• vykonávať kontrolu neporušenia vstupov do stráženého areálu, neporušenosť zámkov a pod. 
a v prípade narušenia stráženého areálu bezodkladne informovať povereného zamestnanca 
objednávateľa alebo MsP; 
• nahlasovať poruchy (voda, elektrina) v stráženom areáli poverenému zamestnancovi 
objednávateľa; 
• v rámci prevencie predkladať objednávateľovi písomné návrhy na opatrenia, nutné k riadnemu 
zaisteniu poskytovaných služieb, 
® zabezpečiť kontrolu a evidenciu oprávnenosti vstupu a výstupu osôb zo stráženého areálu, 



. vykonávať v nepravidelných intervaloch, najmenej však 1xza hodinu, obchôdzkovú činnosť a 
skontrolovať celý strážený areál so zameraním na ochranu majetku voči rozkrádaniu a 
poškodzovaniu a na prevenciu, 
« zabezpečiť výkon strážnej služby zamestnancami v rovnošate; rovnošaty a ich súčasti 
používané pri poskytovaní strážnej služby nesmú byť zameniteľné s rovnošatami príslušníkov 
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 
zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnošata musí byť označená znakom 
tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu. "Na rovnošate musí byť na vhodnom 
a viditeľnom mieste umiestnené označenie obsahujúce názov vykonávateľa a meno 
a priezvisko zamestnanca vykonávateľa. 
©zaevidovať každú obchôdzku do evidenčnej knihy, vrátane jej priebehu, 
o umožniť objednávateľovi kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vykonať kontrolu 
poskytovaných služieb, 
® dbať na dobré meno objednávateľa. 
2. Poverení zamestnanci dodávateľa sú povinní Knihu evidencie siužieb na základe vyzvania 
predložiť poverenému zamestnancovi objednávateľa za účelom: 
a) zapísania výsledkov kontroly do jej obsahu, 
b) predbežného schválenia počtu odpracovaných hodín za každý kalendárny týždeň. 
3. Poverený zamestnanec objednávateľa zapíše v Knihe evidencie služieb výsledky jednotlivých 
kontrol spolu so zistenými nedostatkami a výzvou na ich odstránenie, ako aj svoj predbežný 
súhlas s počtom odpracovaných hodín za každý kalendárny týždeň, čo potvrdí svojím podpisom, 
ku ktorému pripojí čitateľne svoje meno a priezvisko s dodatkom - poverený zamestnanec 
objednávateľa (ďalej len „potvrdenie Knihy evidencie služieb"). Kniha evidencie služieb slúži 
dodávateľovi ako podklad pri vyhotovení a vystavení faktúry za poskytnutú strážnu službu. 
4. Dodávateľ je pri poskytovaní strážnej služby podľa tejto zmluvy povinný riadiť sa pokynmi 
objednávateľa a dodržiavať platné právne predpisy, najmä zákon č. 473/2005 Z. z., vyhlášku MV 
SR č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o 
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o súkromnej bezpečností) v znení vyhlášky MV SR č. 22/2013 Z. z. (ďalej ako „vyhláška č. 
634/2005"), predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, protipožiarne predpisy, 
hygienické predpisy a interné predpisy objednávateľa. 

VIII. Povinnosti objednávateľa. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť dodávateľovi pri poskytovaní strážnej služby, 
b) zabezpečiť osvetlenie stráženého areálu. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za poskytovanie strážnej služby v súlade s touto 
zmluvou cenu uvedenú v článku V. tejto zmluvy. 
IX. Zodpovednosť za škodu 
1. Dodávateľ je povinný uhradiť objednávateľovi bez ohľadu na zavinenie (objektívna zodpovednosť) 
v celom rozsahu škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvnej alebo 
zákonnej povinnosti dodávateľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých dodávateľ poskytuje strážnu 
službu, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. 



VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

i 01.05.2014, nie však skôr ako t po dni joho 

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy dohodou. Ak nie 
je možné dospieť k dohode, bude spor rozhodnutý miestne príslušným súdom. 
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V Žiari nad Hronom, dňa.. 

Objednávateľ: 
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b t í ô 1, s.r.o. 
935 83 Hokovce 233 

ICO: 46 998 349 
DIČ:2023683442 


