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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Žiar nad Hronom
IČO:  00321125
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Iveta Vájová
Telefón: +421 456787136
Fax: +421 45456787155
Email: iveta.vajova@ziar.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ziar.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Strážna služba

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
23
Hlavné miesto poskytovania služieb:  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
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
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 
Objekty stráženia : Centrum zhodnocovania odpadov areál ZSNP, a.s. Priemyselná 12,965 01 Žiar nad Hronom a Skládka
odpadov Horné Opatovce

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79713000-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

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 Centra
zhodnocovania odpadov . 
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 
Hlavné miesto poskytovania služby : Mesto Žiar nad Hronom 
Predmetom zákazky je strážna služba a ochrana majetku v objektoch Centra zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom v
rozsahu : 
 
1.Skládka TKO Horné Opatovce je oplotený areál s plochou 89 311 m2. V areáli sa nachádzajú nasledovné objekty a
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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
m2 . V priestoroch budúcej prevádzky sa nachádzajú nasledovné objekty a zariadenia: 
-Budova dotrieďovania plastov s technológiou 
-Budova dotrieďovania skla s technológiou  
-Inžinierske siete 
-Plochy pre výstavbu a montáž BPS, CNG a Gasifikácie,

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  51 510,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 až ods. 5 zákona č.25/2 006 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.25/2 006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s výkladovým
stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č.10/2 013 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 obstarávateľ 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 ZVO a ich
preukázanie sa vyžaduje dokladmi podľa § 26 ods.2 ZVO, zápisom do zoznamu podnikateľov vedenom ÚVO resp.
čestným vyhlásením.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  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 v zmysle § 28
ods.1 zákona č. 25/2 006 Z. z. preukáže uchádzač predložením dokladov:  
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:  
§ 28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb zoznam poskytnutých služieb poskytnutých za predchádzajúce tri roky
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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. 473/2 005 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:  
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 týkajúcich 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 § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

spis:652/2014, ev.č. 3350/2014
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IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  11.03.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  11.03.2014 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  11.03.2014 13:00
Miesto :  Mesto Žiar nad Hronom, ul. Š. Moysesa 46,969 19 Žiar nad Hronom 
zasadačka I. poschodie č. 13
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti
ponúk "Ostatné" je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie časti ponúk "Kritériá" sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a bude
umožnená účasť uchádzačov, ktorých ponuka nebola po otváraní časti ponúk "Ostatné" vylúčená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Dodávateľ je povinný v strážených areáloch zabezpečiť na vlastné náklady najmä:  
strážne stanovisko a to unimobunku a mobilné WC,  
všetky pomôcky, nevyhnutné pre výkon strážnej služby.  
 
2. Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti 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 obstarávateľ poskytovať prednostne v elektronickej forme na e-mailovú
adresu 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 obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a
ku všetkým doplňujúcim podkladom.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
18.02.2014
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