VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

MESTO ŽIAR NAD HRONOM
Mestský úrad, Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet zákazky:

„Strážna služba"
(podlimitná zákazka v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-tovary, § 100 až 102)

/

Žiar nad Hronom, dňa

y
Mg r: Peter Antal
primátor

Žiar nad Hronom, dňa
Ing. Iveta/íVájová
referent verejného obstarávania

Dátum vypracovania súťažných podkladov :
Miesto vypracovania súťažných podkladov :

10.02.2014
Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1 Pokyny pre uchádzačov
Časť S.
Informácie o verejnom obstarávateľovi
Časť SI.
Informácie o predmete zákazky
Časť III.
Informácie o ponuke
Časť IV
Informácie o postupe verejného obstarávateľa
Časť V.
Uzavretie zmluvy
A.2

Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

A.3

Kritériá na splnenie podmienok účasti

B.1

Opis predmetu obstarávania

B.2

Spôsob určenia ceny

B.3

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

B.4

Prílohy

Dátum vypracovania súťažných podkladov :
Miesto vypracovania súťažných podkladov :

10.02.2014
Žiar nad Hronom

V E R E J N Ý O B S T Á R Á V A T E Ľ : Mesto Žiar nad Hronom

Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(podlimitná zákazka v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-tovary, § 100 až 102)

Predmet zákazky:

„Strážna služba"

A. 1 Pokyny pre uchádzačov

Dátum vypracovania súťažných podkladov :
Miesto vypracovania súťažných podkladov :

10.02.2014
Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

A.1

Pokyny pre uchádzačov

Časť I.
Informácie o verejnom obstarávateFovi
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Časť II.
Informácie o predmete zákazky

INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY
2 Predmet zákazky
3 Rozdelenie predmetu zákazky
4 Miesto dodania predmetu zákazky
5 Lehoty dodania
6 Zdroj finančných prostriedkov
Časť III.
INFORMÁCIE O PONUKE
Príprava ponuky
7 Vyhotovenie ponuky
8 Jazyk ponuky
9 Variantné riešenie
10 Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia
11 Zábezpeka ponuky
Obsah ponuky
12 Predloženie ponuky
13 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné"
14 Ponuka
Obsah ponuky"
Predkladanie ponuky
15 Náklady na ponuku
16 Oprávnenie predložiť ponuku
17 Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
18 Označenie obálky ponuky
19 Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20 Lehota viazanosti ponuky
Časť IV.
INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dorozumievanie a vysvetľovanie
21 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
22 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Otváranie ponúk
23 Otváranie ponúk
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
24 Posúdenie splnenia podmienok účasti
25 Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
26 Vylúčenie uchádzača
Vyhodnocovanie ponúk/Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk
27 Posúdenie a hodnotenie ponúk
28 Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky a osobná konzultácia
29 Vylúčenie ponuky/uchádzača
30 Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritéria
Prijatie ponuky
31 Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk
Časť V.
INFORMÁCIE O ZMLUVE
32 Typ zmluvy

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 10.02.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

33 Uzavretie

Časť I.
Informácia o verejnom obstarávateľovi
1.

Identifikácia obstarávateFa
Názov organizácie: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo organizácie: Mestský úrad, Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 321 125
Kontaktné osoby:
vo veciach technických:
Ing. Ján Vinarčík, tel.č. 045 678 71 40, E-mail: ian.vinarcik@ziar.sk
vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Iveta Vájová, tel.č. 045 678 71 36, E-mail: iveta.vajova@ziar.sk
Časť II.
Informácie o predmete zákazky

2.

Predmet zákazky:
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby
verejnému obstarávateľovi. Strážna služba pozostáva z ochrany majetku objektov odberateľa a ich
okolia a taktiež zabezpečenia kontrolovaného pohybu osôb a techniky v strážených objektoch
Doba stráženia je 24 hodín denne
Hlavné miesto poskytovania služby : Mesto Žiar nad Hronom
Objekty stráženia : Centrum zhodnocovania odpadov areál ZSNP, a.s. Priemyselná 12, 965 01 Žiar
nad Hronom a Skládka odpadov Horné Opatovce
Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)
Hlavný slovník: 79713000-5
3.

Rozdelenie predmetu zákazky
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v zmysle bodu 2 týchto súťažných
podkladov.
3.2 Čiastkové plnenie sa nepripúšťa

4.

Miesto dodania predmetu zákazky
Miesto dodania: Mesto Žiar nad Hronom, nám. Matice slovenskej 46, Žiar nad Hronom

5.

6.

Lehoty dodania
Trvanie zmluvy na predmet zákazky :
Predpokladané začatie plnenia zmluvy : 01.05.2014
Ukončenie plnenia zmluvy najneskôr:
30.04.2015
Zdroj finančných prostriedkov
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
vyčlenených na tento účel.
6.2 Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
6.3. Vyúčtovacia faktúra je splatná do 14 dní od prevzatia.
Časť III.
Informácie o ponuke
Príprava ponuky

7. Vyhotovenie ponuky
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7.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,
nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
7.2 Verejný obstarávate!' odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej
tlačovej literatúry (prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi
ponuku. Verejný obstarávate!' odporúča, aby záujemca všetky strany príslušnej časti ponuky
očísloval a ponuku pevne zviazal.
7.3
Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe
a predloží ich súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD),
pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú
sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Pamäťové média CD/DVD nosiče je potrebné vložiť do samostatného obalu - obálky pre
časť „Ostatné" a časť „Kritéria", ktoré treba označiť identifikačnými údajmi o uchádzačovi
a súťaži. Ďalej je potrebné postupovať tak, ako by tento obal - obálka tvorila jeden
samostatný list ponuky pre časť „Ostatné" a časť „Kritéria .
7.4 Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v
súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile.
7.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný
obstarávate!' odporúča, aby ponuka uchádzača obsahovala uchádzačom vypracovaný
„Zoznam dôverných informácií" s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu
obsahujúceho dôverné informácie.
8. Jazyk ponuky
8.1 Ponuka a ďalšie dokumenty v nej sa predkladajú v slovenskom jazyku.
8.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť
doklady o verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené s úradným
prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených
v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku.
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad
v slovenskom jazyku.
9. Variantné riešenie
9.1 Verejný obstarávate!'neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
10. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia
10.1 Navrhovaná celková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
10.2 Záujemcom ponúknutá celková cena bude vyjadrená v EUR.
10.3 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba"), navrhované ceny podľa prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov uvedie v
zložení:
- navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania (časť C. Opis
predmetu
zákazky), v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH")
- sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH v EUR
- navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky ( časť C. Opis predmetu zákazky) v EUR
s DPH.
10.4 Ak uchádzač nieje zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhované ceny v EUR. Skutočnosť,
že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
10.5 Uchádzač predkladá navrhovanú celkovú cenu v listinnom prevedení.

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 10.02.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

10.6

V prípade, že uchádzač bude mať sídlo mimo územia SR , verejný obstarávate!' skontroluje,
či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade, že verejný obstarávate!' bude podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta platnú DPH, ktorá
je platná v SR . Ak uchádzačom predložená ponuka obsahuje DPH, verejný obstarávate!'
odpočíta túto DPH od cenovej ponuky a pripočíta platnú DPH, ktorá je platná v SR.
Rovnakým spôsobom bude verejný obstarávate!' postupovať aj v prípade, že ponuka
uchádzača so sídlom mimo SR bude obsahovať inú výšku DPH, ako je platná v SR.
V prípade, že cenová ponuka ktoréhokoľvek uchádzača nebude v súlade so zákonmi napr.
zákon o cenách alebo so zákonom o DPH, verejný obstarávate!' opraví cenovú ponuku
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v SR.
Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť porovnateľnosť predložených ponúk.

11. Zábezpeka ponuky
11.1 Zábezpeka ponúk sa nepožaduje

Obsah ponuky
12. Predloženie ponuky
12.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa
bodov 12 a 13 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných
podkladoch, doplnené tak ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov.
Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú
súčasťou týchto súťažných podkladov, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo
vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v
súťažných podkladoch.
12.2 Verejný obstarávate!' odporúča uchádzačom predložiť aj podpísaný zoznam všetkých
predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení.
13. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Doklady preukazujúce splnenie podmienok .
13.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického
postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania je
uvedený v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom dňa
19.02.2014 vo Vestníku verejného obstarávania č. 035/2014 pod značkou 02279 - WYS.
14. Ponuka
14.1. Obsah ponuky
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Ostatné" a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Kritériá"
14.1 Časť "Ostatné"
14.1.1

Identifikačné údaje uchádzača, označenie súťaže
a obsah ponuky s uvedením
zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný
doklad alebo dokument nachádza.
14.1.2 Predložením ponuky uchádzač akceptuje všetky podmienky stanovené verejným
obstarávateľom v oznámení a týchto súťažných podkladov. Má sa zato, že všetky
doklady sú platné a pravdivé a uchádzač predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadaní
predmetnej zákazky členom inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

14.1.3 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účastí požadované vo výzve na predkladanie ponúk
prostredníctvom ktorej bola vyhlásená zákazka a podľa časti súťažných podkladov A3.
Splnenie podmienok účasti.
14.1.4 Podpísaný návrh zmluvy na dodávku tovarov a s tým spojených služieb v jednom
vyhotovení obsahujúci záväzok uchádzača realizovať verejnému obstarávateľovi
predmet zákazky za cenu uvedenú v ponuke a za ďalších podmienok stanovených
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v týchto súťažných podkladoch najmä kapitoly B.2 Spôsob určenia ceny a B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - bez uvedenia ceny za predmet
zákazky.
14.2 Časť •Kritériá"
14.2.1 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk podľa časti A.2 Kritériá na hodnotenie
ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov (príloha č.1). Formulár musí
byť podpísaný záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
14.2.2 Podpísaný návrh zmluvy na dodávku tovarov a stým spojených služieb v jednom
vyhotovení, obsahujúci záväzok uchádzača dodávať verejnému obstarávateľovi predmet
zákazky za cenu uvedenú v ponuke a za ďalších podmienok stanovených v týchto
súťažných podkladoch najmä kapitoly B.2. Spôsob určenia ceny a B.3. Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky.
Predkladanie ponuky
15. Náklady na ponuku
15.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov
na adresu verejného obstarávateľa/adresu kontaktného miesta v lehote na predkladanie
ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.
16. Oprávnenie predložiť ponuku - skupina dodávateľov
16.1 Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických
osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.
16.2
Verejný obstarávate!' umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v
zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný
obstarávate!' vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu v zmysle § 31 ods. 2
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.
16.3 V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov
predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný
oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia
(splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávate!'
komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto
verejného obstarávania, resp. uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávate!' zasielať
písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný obstarávate!' bude teda
komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny.
16.4 V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy, ktorý bude
predkladať úspešný uchádzač - skupina (po ukončení el. aukcie) bude podpísaný
oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I
návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V
opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky. V
prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny
samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné
predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa
plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.
16.5. Skupina preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
16.5.1. podľa časti F. Splnenie podmienok účasti uchádzačov, bod 1 (osobné postavenie) za každého člena skupiny osobitne; splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť,
16.5.2. podľa časti F. Splnenie podmienok účastí, bod 2 a 3 (finančné a ekonomické
postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť) spoločne.
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17. Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
17.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne
sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme, doručenej
osobne alebo poštovou zásielkou. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
17.2 Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom
proti nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa bodu 18
týchto súťažných podkladov. Ponuku predloží osobne na miesto určené v bode 19.1 týchto
súťažných podkladov alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode
19.1 týchto súťažných podkladoch v lehote určenej na predkladanie ponúk.
17.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie ojej prevzatí
s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
17.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky, ktorá musí byt' doručená v lehote na predkladanie ponúk na
Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
17.5. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
17.6 Doplnenie, zmenu alebo spätné vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, doručenej osobne na adresu Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965
19 Žiar nad Hronom alebo zaslanej prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej zásielky na
adresu Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. Doplnenú, zmenenú
alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných
podkladoch v lehote na predkladanie ponúk.

18. Označenie obálky ponuky
18.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí
byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
požadovanými údajmi.
Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
•
adresa verejného obstarávateľa
® adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
»
označenie zákazky „ súťaž - neotvárať",
označenie heslom súťaže: „Strážna služba"
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky. Obálka musí byť bezpečne uzatvorená.
18.2 V obálke budú vložené obidve časti v samostatných obálkach spolu s elektronickou podobou
s označením ako:
•
„Strážna služba"- „Kritéria"
•
„Strážna služba"- „Ostatné"
19. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
19.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Mestský úrad ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
19.2 Pri osobnom doručení uchádzači odovzdajú ponuku v pracovných dňoch od 7:30 hod do
14,00 hod.
19.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 11.03.2014 do 10:00hod. V tejto lehote
musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
19.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
20. Lehota viazanosti ponuky
20.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
20.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.08.2014.
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20.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej
lehoty viazanosti ponúk.
20.4. Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo predĺženia lehoty viazanosti ponúk o ďalšie 3
mesiace opakovane. V prípade, že by ani toto predĺženie nestačilo verejný obstarávate!' si
vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk o ďalšie 3 mesiace. Uchádzač
s predĺžením lehoty viazanosti súhlasí.

Časť V.
Informácie o postupe vo verejnom obstarávaní
21. Dorozumievanie a vysvetľovanie
21.1 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom,
uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných
informácií, a je rovnako dostupný každému záujemcovi. Dorozumievanie možno
uskutočňovať poštovou zásielkou, faxom, elektronickými prostriedkami alebo doručením
osobne.
21.2 Ak záujemca alebo uchádzač zasiela informácie pre verejného obstarávateľa elektronickou
poštou, faxom a pod. ( ďalej len „elektronické prostriedky" ) považujú sa za doručené až
potom, ako ich doručenie spätne potvrdil verejný obstarávate!', odoslaním správy o
potvrdzujúcej ich doručenie. Za potvrdenie doručenia sa považuje zaslanie odpovede na
pôvodný email s uvedením samostatného textu (napr. potvrdzujeme doručenie informácie...,
dňa xxx. Podpis zodpovednej osoby) potvrdzujúceho doručenie správy resp. potvrdenia
doručenia informácie. Automatické odpovede alebo potvrdenia o prevzatí alebo prečítaní
emailu sa nepovažujú za potvrdenie doručenia. Verejný obstarávate!' odporúča záujemcom
alebo uchádzačom, aby v prípade nepotvrdenia doručenia informácii elektronickými
prostriedkami (napr. prostredníctvom emailu alebo faxu) kontaktovali zodpovedné osoby a
zaslali uvedené informácie opakovane. V prípade komunikácie počas ktorej nemožno trvalo
zachytiť ich obsah, tieto informácie je záujemca alebo uchádzač povinný doručiť tieto
informácie v trvalo zachytiteľnej podobe, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. Inak sa
na tieto trvalo nezachytiteľné informácie nebude prihliadať.
21.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma
Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk.
21.4 V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 21.1 požiadať
o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
vo veciach technických:
Ing. Ján Vinarčík, tel.č. 045 678 71 40, E-mail: ian.vinarcik@ziar.sk
vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Iveta Vájová , tel.č. 045 678 71 48, E-mail: iveta.vaiova@ziar.zh
21.5 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr 6
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
21.6 Vysvetlenie súťažných podkladov, predložené zo strany ktoréhokoľvek uchádzača podľa
bodu 21.5 sa preukázateľne oznámi do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti na
vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady.
21.7 Verejný obstarávate!' vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené
v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi všetkým uchádzačom najneskôr
šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
21.8 Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadostí v slovenskom jazyku
doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v týchto súťažných
podkladoch, počas lehoty na predkladanie ponúk. Súťažné podklady vrátane príloh bude
verejný obstarávate!' poskytovať prednostne v elektronickej forme na e-mailovú adresu
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záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. Súťažné
podklady, vysvetlenia, doplnenia prípadne iné informácie súvisiace s týmto verejným
obstarávaním budú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa na stránke www.tsziar.sk.
Verejný obstarávate!' umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami
k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.

22. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Obhliadka sa vykoná v prípade záujmu uchádzačov.
22.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku
miesta dodania predmetu zákazky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta poskytnutia služby idú na ťarchu záujemcu.
22.2 Záujemcovia , ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu
zákazky, sa musia
minimálne deň vopred ohlásiť u poverenej osoby verejného
obstarávateľa:
Ing. Ján Vinarčík, číslo telefónu 045-6787140 v termíne do 03.03.2014
Otváranie ponúk
23. Otváranie ponúk
23.1 Časť,, Ostatné"
23.1.1 Otváranie ponúk označené ako „Ostatné" sa uskutoční na adrese:
Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19 , Žiar nad Hronom - I.
poschodie
zasadacia miestnosť č. dv.13.
23.1.2 Otváranie ponúk časť „Ostatné" sa uskutoční dňa 11.03.2014 o 13:00hod. a je
neverejné.
23.1.3 Po
otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné" komisia vykoná všetky
úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní
vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení
splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení
ponúk uchádzačov.
23.1.4
Platnou ponukou v tejto časti je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a
špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a týchto súťažných
podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v
rozpore s uvedenými dokumentmi.
23.1.5
Vylúčený uchádzač bude o vylúčení upovedomený s uvedením dôvodu vylúčenia a
lehoty, v ktorej môže podať námietku podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona.
23.1.6
V prípade vylúčenia ponuky uchádzača bude tento uchádzač upovedomený
o vylúčení svojej ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia ponuky a lehoty na podanie
námietok podľa zákona.
23.2 Časť „Kritéria"
23.2.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria" vykoná komisia len vo vzťahu
kponukám, ktoré . neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom,
ktorých ponuky neboli vylúčené.
23.2.2 Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené. Otváranie sa uskutoční v súlade s § 41 zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní Oznámenie o mieste a čase konania otvárania časti ponuky
označenej ako „Kritériá" odošle verejný obstarávateľom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené, najneskôr päť pracovných dní pred predmetným otváraním
23.3 Otváranie ponúk bude vykonané v súlade s § 41 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a ods. 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
23.4 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami
preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti
a plnou mocou na zastupovanie.
23.4 Komisia na otváranie ponúk zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou.
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23.5 Verejný obstarávate!' do 5 dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk.
24 .Posúdenie splnenia podmienok účasti
24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa zákona, technickej alebo
odbornej spôsobilosti uchádzačov uvedené v časti F. Splnenie podmienok účasti. Bude
braná do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením (§ 32
ods.11 zákona č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní) alebo registráciou v zozname
podnikateľov podľa § 133.
24.2 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto
verejnom obstarávaní z dokladov predložených týchto súťažných podkladov.

25 .Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
25.1 Verejný obstarávate!' podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o
doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač doplní doklady spôsobom podľa
§ 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie iných dokladov
alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v
oboch prípadoch je tak povinný urobiť do:
a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávate!' použil s
uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávate!' použil s
uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávate!' neurčil dlhšiu
lehotu.
26. Vylúčenie uchádzača
26.1 Verejný obstarávate!' podľa zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti podľa
zákona vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol
nepravdivé alebo skreslené informácie a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom
potrebné podľa vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.
26.2 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.
Vyhodnocovanie ponúk/Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk
27. Posúdenie a hodnotenie ponúk
27.1 Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávate!'
uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
28. Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky a osobná konzultácia
28.1 Komisia môže písomne požiadať v zmysle zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
28.2 Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa zákona mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru,
prácam alebo službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa
tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ
komisia neurčila dlhšiu lehotu.
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28.3 V prípade, 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 príslušnými právnymi predpismi, inak komisia vylúči ponuku z verejného
obstarávania.
28.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených
dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať
uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
29. Vylúčenie ponuky/uchádzača
29.1 Verejný obstarávate!' podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania
zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
29.2 Verejný obstarávate!' podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
29.3 Verejný obstarávate!' vylúči ponuku, ak uchádzač:
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42 ods. 2 zákona
v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčí dlhšiu lehotu
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2 zákona
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa § 42 ods. 3
zákona
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s
požiadavkou podľa § 42 ods. 3 zákona.
29.4 Verejný obstarávate!' vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku
získaním štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať,
že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom.
29.5 Verejný obstarávate!' písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov
vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a nesúladu
náležitosti ponuky určenými verejným obstarávateľom podľa zákona a lehoty, v ktorej môže
byť podaná námietka podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
30. Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritéria
30.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky
uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných
podkladoch.
30.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky sa budú predkladať a vyhodnocovať v EUR s DPH. Kritérium na vyhodnotenie
ponúk je jedno -celková najnižšia cena za 12 mesiacov bez DPH . Kritériá na
vyhodnotenie ponúk sú uvedené v časti A.3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsoby ich
uplatnenia.
Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria - celková cena za predmet zákazky
vyjadrená v EUR s DPH, musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta. V prípade, že
ponuka uchádzača (celková cena za predmet zákazky) bude obsahovať viac desatinných
miest, verejný obstarávate!' zaokrúhli cenovú ponuku matematicky.
30.3 Hodnotiť sa bude celková cena za predmet zákazky celkom v EUR.
Prijatie ponuky
31. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk
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31.1 V prípade, že úspešný uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením
podľa zákona a v súlade so zákonom nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávate!' je povinný po vyhodnotení ponúk
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v súlade so zákonom a v súlade s bodom 13
týchto súťažných podkladov; ak dôjde k vylúčeniu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
verejný obstarávate!' vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača
alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety
postupuje verejný obstarávate!' podľa zákona, pričom vyzve uchádzača/ov na predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje
za nesplnenie podmienok účasti.
31.2 Verejný obstarávate!' po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa predchádzajúceho
bodu týchto súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi, resp.
úspešným uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávate!' jeho/ich ponuku, resp.
ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že
neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného
uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich
ponuky, resp. ponúk a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

Časť V.
INFORMÁCIE O ZMLUVE.
32. Uzavretie zmluvy
32.1 Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávate!' bezodkladne písomne oznámi
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Úspešnému uchádzačovi bude
doručené oznámenie, že jeho ponuka sa prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.

33. Uzavretie zmluvy
33.1 Verejný obstarávate!" uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie
byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
33.2 Verejný obstarávate!' môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty
deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované.
33.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty
podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač
odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť
podľa prvej vety, verejný obstarávate!' a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí.
33.4 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu
alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo
dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v
poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť
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uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný
obstarávate!' a obstarávate!' môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri
zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.".
33.5 Ponuku ani jej časti verejný obstarávate!' nepoužije bez súhlasu uchádzača.
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„Strážna služba"

A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
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A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré boli uznané ako skutočne
zodpovedajúce požiadavkám súťažných podkladov v súlade s časťou A1 - Pokyny pre uchádzačov a
spĺňajú podmienky účasti podľa časti A.3 Splnenie podmienok účasti

1/ Kritériá na hodnotenie ponúk

1.

Kritéria výberu najvhodnejšej ponuky:
Verejný obstarávate!' bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b).zákona
o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe - najnižšej ceny.

Celková najnižšia cena v EUR s DPH
za predmet zákazky - Strážna služba

€ s DPH

Definícia kritériá : Celková najnižšia cena v € s DPH za predmet zákazky „Strážna služba", v cene je zahrnuté :
ochrana majetku objektov odberateľa a ich okolia a taktiež zabezpečenia kontrolovaného
pohybu osôb a techniky v strážených objektoch
v období stráženia objektov v obidvoch bude prebiehať výstavba a montáž zariadení CZO.
V súvislosti s tým bude predmetom stráženia aj všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok
privezený dodávateľskými firmami do strážených priestorov.
Doba stráženia je 24 hodín denne. Jedná sa o objekty :
Skiádka TKO - Horné Opatovce je oplotený areál s plochou 89 311 m 2 . V areáli sa
nachádzajú nasledovné objekty a zariadenia:
Rozostavaný prevádzkový súbor CZO „Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov",
pripravený na montáž triediacej linky
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
2. Prevádzka CZO v areáli ZSNP a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom je neoplotená a
rozprestiera sa na ploche 36 097 m 2 . V priestoroch budúcej prevádzky sa nachádzajú
nasledovné objekty a zariadenia:
Budova dotried'ovania plastov s technológiou
Budova dotried'ovania skla s technológiou
Inžinierske siete
1.

Plochy pre výstavbu a montáž BPS, CNG a Gasifikácie,
Obstaráva sa na 12 mesiacov.
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH za
predmet zákazky - „Strážna služba" v rozsahu ako je uvedené v Definícií kritérií.
Hodnotí sa celková cena za realizáciu celého predmetu zákazky uvedená v eurách s presnosťou
na dve desatinné miesta s DPH.
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Maximálne bodové ohodnotenie/ množstvo bodov, ktoré je možné prideliť najvýhodnejšej ponuke:
celková najnižšia cena za predmet zákazky
max. počet 100 bodov

2. Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:
2.1

Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenia kritéria do prílohy č. 2 týchto SP

2.2 Návrhy uchádzačov sa vyhodnotia v kritérium „Celková cena za predpokladané
množstvo v € s DPH" nasledovne:
Maximálny počet bodov, ktorý je rovných 100, sa pridelí ponuke uchádzača
najnižšou
navrhovanou cenou. Ostatným ponukám sa určí úmerou. Úmera sa vypočíta ako podiel najnižšej
navrhovanej ceny a navrhovanej ceny hodnotenej ponuky, a ich výsledok prenásobený
maximálnym počtom 100 bodov pre uvedené kritérium. Výsledok je bodový zisk v kritériu „cena".
Počet bodov pridelených každým členom komisie na prvotné vyhodnotenie ponúk sa u každej
ponuky spočítajú. Body sa zaokrúhľujú na celé čísla. Ponuka uchádzača, ktorá získala najvyšší
počet bodov sa umiestni na prvom mieste.
Úspešným uchádzačom, s ktorým sa uzavrie zmluva, bude uchádzač, ktorý sa umiestni na
prvom mieste, t.j. jeho ponuka bude úspešná.
3/ Úspešnosť ponúk
Úspešný uchádzač bude vyhodnotený na základe najnižšej navrhovanej ceny za dodanie
vyhodnocovanej časti predmetu zákazky Strážna služba v € s DPH
Ponuky ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné.

1/ Kritériá na hodnotenie ponúk
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritérium : Celková cena s DPH
za predmet zákazky - Strážna služba

€ s DPH

Definícia kritériá : Celková najnižšia cena v € s DPH za predmet zákazky „Strážna služba", v cene je zahrnuté :
ochrana majetku objektov odberateľa a ich okolia a taktiež zabezpečenia kontrolovaného
pohybu osôb a techniky v strážených objektoch
v období stráženia objektov v obidvoch bude prebiehať výstavba a montáž zariadení CZO.
V súvislostí s tým bude predmetom stráženia aj všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok
privezený dodávateľskými firmami do strážených priestorov.
Doba stráženia je 24 hodín denne. Jedná sa o objekty :
Skládka TKO - Horné Opatovce je oplotený areál s plochou 89 311 m 2 . V areáli sa
nachádzajú nasledovné objekty a zariadenia:
Rozostavaný prevádzkový súbor CZO „Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov",
pripravený na montáž triediacej linky
Nová kazeta na TKO s vážnicou
Rekultivovaná skládka odpadov s odplyňovacímí šachtami a monitorovacími studňami
Akumulačná nádrž priesakových vôd s čerpadlom a miešadlom
Elektrické rozvody vn a nn
Potrubné rozvody a odvodňovacie priekopy
Prístupové komunikácie
4. Prevádzka CZO v areáli ZSNP a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom je neoplotená a
rozprestiera sa na ploche 36 097 m 2 . V priestoroch budúcej prevádzky sa nachádzajú
nasledovné objekty a zariadenia:
3.
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Budova dotried'ovania plastov s technológiou
Budova dotried'ovania skla s technológiou
Inžinierske siete
Plochy pre výstavbu a montáž BPS, CNG a Gasifikácie,
Obstaráva sa na 12 mesiacov.
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH za
predmet zákazky - „Strážna služba" v rozsahu ako je uvedené v Definícií kritérií.
Hodnotí sa celková cena za realizáciu celého predmetu zákazky uvedená v eurách s presnosťou
na dve desatinné miesta s DPH.

2. Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:
2.2

2.3

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien v € s
DPH za dodanie
predmetu zákazky vyjadrených v €, uvedených v jednotlivých ponukách
uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.
Pridelenie poradia:
•

•

Ponuky sa zoradia podľa výšky celkovej ceny za dodanie predmetu zákazky. Najnižšej
ponuke bude pridelené prvé miesto. Každej drahšej cenovej ponuke bude pridelené
miesto n+1 (druhej najnižšej ponuke bude pridelené 2. miesto, tretej najnižšej ponuke
bude pridelené 3. miesto,...).
Členovia komisie overia poradie ponúk uchádzačov svojim podpisom v zápisnici.

3/ Úspešnosť ponúk
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena predmetu zákazky na základe
kritériá na hodnotenie ponuky sa umiestnila na prvom mieste. V prípade ak je potrebné overiť
splnenie podmienok účasti podľa § 44 ods. 1, verejný obstarávate!' overí či tento uchádzač splní
podmienky účasti. V prípade, že tento uchádzač splní podmienky účasti zákonom predpísaným
spôsobom ostatní uchádzači budú neúspešní.
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A.3 Splnenie podmienok účasti
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A.3 Splnenie podmienok účasti
1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia záujemcov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 až ods. 5 zákona č.25/2006 Z. z zákona o verejnom
obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným zápisom
v zozname podnikateľov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie, ktoré bude preukazovať
všetky podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 podľa zákona účinného v čase odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie do Publikačného vestníka. Uchádzač môže
predložiť platné potvrdenie alebo úradne osvedčenú kópiu platného potvrdenia o jeho zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v
súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č.10/2013 z 23.7.2013.
Upozorňujeme uchádzačov na to, aby si overili či platné potvrdenia o zapísaní do zoznamu
podnikateľov na ÚVO preukazujú splnenie všetkých podmienok účasti osobného postavenia
podľa znenia zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1.7.2013. V prípade, ak toto potvrdenie
bolo vydané podľa znenia zákona účinného pred 30.6.2013, požaduje verejný obstarávate!'
predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača v zmysle §26 ods.1 písm. h), i) a j) zákona o verejnom
obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 31 ods. 3 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Preukázanie splnenia podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11
zákona.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods.6 zákona o VO: povinnosť takto
požadovať preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť
ten, kto spĺňa podmienky stanovené v § 26 ods. 1 Z VO a ich preukázanie sa vyžaduje dokladmi
podľa § 26 ods.2 ZVO, zápisom do zoznamu podnikateľov vedenom ÚVO resp. čestným
vyhlásením.

2.

Finančné a ekonomické postavenie uchádzača
Nepožaduje sa.

3.

Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje, že v predchádzajúcom období
bol schopný technicky a odborne spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného
charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, a v súčasnom období je schopný technicky
a odborne spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Technickú alebo odbornú spôsobilosť vzmysle
§ 28 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. preukáže uchádzač predložením dokladov:
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
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§ 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb - zoznam poskytnutých služieb poskytnutých
za predchádzajúce tri roky
doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením
cien, lehôt dodania odberateľov. Dôkaz o plnení jednotlivých zákaziek uvedených v zozname
potvrdí odberateľ: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazy považujú tri roky predchádzajúce dňu, ktorý je
posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk (ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie
ponúk).

Minimálna požadovaná úroveň.
Predložený zoznam poskytnutých dodávok musí obsahovať
minimálne: - obchodné meno
alebo názov odberateľa, - sídlo odberateľa, - celkovú cenu bez DPH - lehoty dodania . Dôkaz o
plnení jednotlivých dodávok (referencia) musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu
odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak, aby bolo zrejmé, čí sa jedná o verejného
obstarávateľa alebo inú osobu - identifikáciu poskytovateľa dodávky - predmet zákazky - cena
poskytnutej služby, termín poskytnutia služby, kontaktná osoba odberateľa (titul, meno,
priezvisko a tel. číslo), dátum, podpis a pečiatka oprávnenej osoby odberateľa . Verejný
obstarávateľ požaduje predložiť min. 2 referencie v minimálnej hodnote 20 000 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať zákazky rovnakého alebo podobného predmetu ako je
predmet zákazky. Referenčné listy budú predložené ako originál alebo osvedčené fotokópie.

§28 ods.1 písm. g- zákona o verejnom obstarávaní - vyžadujú sa údaje (zoznam osôb)
o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie
služby, a preukázanie platnej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, ktoré sú v súlade
so zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.
Doklady predkladané pre splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti
žiadame predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii a musia preukazovať platnosť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu zrealizovaných
zákaziek v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a
odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä
preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu
vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky,
v zmysle § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní (odôvodnenie podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní): Podmienku účasti verejný obstarávateľ stanovil striktne vo
vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž a uchádzač
preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných
dokladov.
1 . Členovia komisie na hodnotenie ponúk budú posudzovať splnenie podmienok účasti vo verejnej
súťaži podľa nasledovných kritérií:
a) úplnosť dokladov
b) platnosť dokladov
2. Spôsob vyhodnotenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
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a) členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa kritérií uvedených
v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a tejto časti spôsobom SPLNIL - NESPLNIL,
b) ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní. Uchádzač bude zo súťaže vylúčený.
3. Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia súťaže je splnenie podmienok účasti
uchádzačov

§ 32 ods. 11 ZVO - splnenie podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia,
finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, zabezpečenia
kvality možno preukázať čestným vyhlásením uchádzačov, pričom doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo
uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa S 44 ods. 1 v čase
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
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Podlimitná

zákazka

/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

„Strážna služba"

B.1 Opis predmetu obstarávania
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B.1 Opis predmetu obstarávania

1/ Strážna služba je požadovaná :
Predmetom zákazky je strážna služba a ochrana majetku v objektoch Centra zhodnocovania
odpadov Žiar nad Hronom v rozsahu :

5.

1 .Skládka TKO - Horné Opatovce je oplotený areál s plochou 89 311 m2. V areáli sa
nachádzajú nasledovné objekty a zariadenia:
Rozostavaný prevádzkový súbor CZO „Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov",
pripravený na montáž triediacej linky
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 n n
Potrubné rozvody a odvodňovacie priekopy
Prístupové komunikácie
2.Prevádzka CZO v areáli ZSNP a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom je neoplotená a
rozprestiera sa na ploche 36 097 m 2 . V priestoroch budúcej prevádzky sa nachádzajú
nasledovné objekty a zariadenia:
Budova dotried'ovania plastov s technológiou
Budova dotried'ovania skla s technológiou
Inžinierske siete
Plochy pre výstavbu a montáž BPS, CNG a Gasifikácie,
Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby verejnému obstarávateľovi.
Strážna služba pozostáva z ochrany majetku objektov odberateľa a ich okolia a taktiež
zabezpečenia kontrolovaného pohybu osôb a techniky v strážených objektoch. V období
stráženia objektov v obidvoch bude prebiehať výstavba a montáž zariadení CZO. V súvislosti
s tým bude predmetom stráženia aj všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok privezený
dodávateľskými firmami do strážených priestorov.
Doba stráženia je 24 hodín denne v každom objekte

21 Verejný obstarávateľ požaduje aby zamestnanci, ktorí budú k výkonu služby určení, boli osoby
spôsobilé, morálne bezúhonné s čistým registrom trestov a svoju činnosť vykonávali v uniforme - v
obleku v súlade so zákonom č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
3/ Dodávateľ je pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy povinný najmä:
vykonávať preventívne protipožiarne kontroly priestorov celého objektu, kontroly
neporušenosti vstupov, zámkov
predchádzať vzniku možných škôd pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy,
-

zabezpečiť kontrolu a evidenciu oprávnenosti vstupu a výstupu osôb
vykonávať ochranu objektu a majetku s maximálnou pozornosťou ,
zabezpečovanie všeobecného poriadku a pokoja v objektoch odberateľa
udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku a na pridelených priestoroch,
primeranými prostriedkami zamedziť vstupu nežiadúcich osôb do objektu,
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-

zamedziť fotografovaniu a filmovaniu v areáli objektu bez súhlasu odberateľa,

4/ 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.
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Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

„Strážna služba"

B.2 Spôsob určenia ceny
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B.2 Spôsob určenia ceny
1/

Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a) cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo
poplatkov),
b) cenu je potrebné uvádzať bez DPH, výšku DPH v € a cenu celkom vrátane DPH
vyjadrenú v €,
c)

v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny,

d) určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný
e) v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane
DPH ( zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ).
2. Podkladom pre určenie ceny predmetu zákazky sú požiadavky uvedené v jednotlivých častiach
v súlade s časťou 6 . 1 Opis predmetu zákazky.
3. Všetky náklady potrebné na určenie v €/hodinu, ktoré nie sú osobitne uvedené v opise predmetu
zákazky, ale s ňou bezprostredne súvisia , je potrebné do príslušnej položky započítať.
4. Ceny budú vyjadrené v EURO a budú platné počas trvania zmluvy.
5. Cena za predmet zákazky ponúknutá uchádzačom bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a musí
obsahovať konečnú cenu za obstarávaný predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov
s dodaním predmetu zákazky

Kritérium č.

Cena

v €/hod s DPH

Celková cena
za 12 mesiacov
v € s DPH

Výkon strážnej služby
na ochrane majetku na
inom než verejne
prístupnom mieste

6. Uchádzač musí uviesť cenu na ktorú predkladá ponuku ako celkovú konečnú za celý predmet
zákazky. Dodatky ku zmluve verejný obstarávate!' nebude uzatvárať
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Podlimitná zákazka
/Služby/

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

Strážna služba"

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
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B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
1 .Zmluva
Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva na poskytnutie služby Strážna služba medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom resp. uchádzačmi podľa § 45 zákona 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní zákona.
Uchádzač predloží v ponuke návrh zmluvy vypracovaný v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy na poskytnutie služby Strážna služba,
ktorým nebude
rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuky zo súťaže
vylúčená. Návrh zmluvy, musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
takto vypracovanú Zmluvu podpíše a predloží v rámci svojej ponuky.
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný
všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
Prílohu zmluvy bude tvoriť Cenová ponuka.
2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty
podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne
uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý
v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy
bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu,
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je
povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní
odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný.
3. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh zmluvy podľa tejto časti súťažných podkladov na celý
predmet zákazky podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

2. Vzor Zmluvy
Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva na služby, medzi verejným obstarávateľom a úspešným
uchádzačom resp. uchádzačmi podľa § 45 zákona.

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
uzatvorená podľa § 38 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení
neskorších zákonov (ďalej ako „zákon č. 473/2005 Z. z.") a podľa ustanovenia § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný
zákonník").

I. Zmluvné strany

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 10.02.2014
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Žiar nad Hronom

VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

OBJEDNÁVATEĽ:
Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Š. Moysesa 46, 96501 Žiar nad Hronom
štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor
IČO: 00 321 125 DIČ.2021339463 Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
číslo účtu: 1485443559/0200
(ďalej ako „objednávateľ")
DODÁVATEĽ :
Obchodné meno:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo licencie:
Registrácia:
(ďalej 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
dňa
pod číslom

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 službu
a to strážnu
službu, spočívajúcu
v ochrane
hnuteľného a nehnuteľného majetku objednávateľa na verejne prístupnom 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
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1.

Miesto výkonu strážnej služby:
a) čiastočne oplotený areál skládky TKO - Horné Opatovce o rozlohe 89 311 m 2 , 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 bioaktívnych
odpadov - fermentácia, bioplyn, CNG a gasifikácia.

2.

(areál skládky TKO - Horné Opatovce a areál CZO ďalej v texte spolu ako „strážený areál")
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,
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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
objednávateľa alebo k tretím osobám,
e) poškodzovanie dobrého mena objednávateľa.

k zamestnancom

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
pevná cena a je platná počas celej doby trvania tejto zmluvy. Zmena ceny je možná iba v prípade
zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

2.

Cena za poskytnutie strážnej služby v rozsahu podľa tejto zmluvy je nasledovná:
Zmluvná cena bez DPH:
20%DPH:
Zmluvná cena vrátane DPH:
Jednotková cena bez DPH:
20% DPH:
Jednotková cena s DPH:

€/24 hod.
€/24 hod.

3.

V súlade s denným záznamom a po odsúhlasení kvality a rozsahu poskytnutých služieb v Knihe
evidencie služieb povereným zamestnancom objednávateľa, dodávateľ vyhotoví do desiatich (10)
dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca faktúru.

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
prílohou musí byť evidencia odpracovaných hodín, inak je objednávateľ oprávnený faktúru v
lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia
novej, správne vystavenej faktúry, ktorej prílohou je evidencia odpracovaných hodín,
objednávateľovi.

5.

Za omeškanie s úhradou faktúr vystavených v súlade s touto zmluvou a doručených
objednávateľovi je dodávateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle
nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného
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.
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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.
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.

4.

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.
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.
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.

7.

8.

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,
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•

«

®
o

2.

3.

4.

vykonávať v nepravidelných intervaloch, najmenej však 1x za 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,
umožniť objednávateľovi kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vykonať kontrolu

poskytovaných služieb,
® dbať na dobré meno objednávateľa.
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.
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.
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 bezpečnosti) 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.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť dodávateľovi pri poskytovaní strážnej služby,
b) zabezpečiť osvetlenie stráženého areálu.
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.
X. Záverečné ustanovenie
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po dni jeho

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.
a to

ktorá by mohla mať vplyv na

MV SR č.

Z. z.,
6.

Z. z. a
Túto zmluvu je
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Z. z. o
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7.

tým

Ak by

v čase jej
z
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jej
ich

V Žiari nad Hronom, dňa.

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

vôli, ktorú

dňa.
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Príloha č.1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE S § 41 ODS. 1
ZÁKONA č. 25/2006 Z. z.

Údaje: Obchodné meno uchádzača
Adresa alebo sídlo uchádzača
(v prípade skupiny/združenia
skupiny/združenia)

Kritérium č.

Cena

názov

skupiny/združenia

v €/hod s DPH

a údaje

za každého

člena

Celková cena
za 12 mesiacov
v € s DPH

Výkon strážnej služby
na ochrane majetku na
inom než verejne
prístupnom mieste

Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzač
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