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Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Domov jesene života
IČO: 00490873
Poštová adresa: Hanulova 7/a
PSČ: 84401
Mesto/obec: Bratislava-Dúbravka
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Domov jesene života, Hanulova 7/A,
844 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Anton Daráš
Telefón: +421 260101416
Fax: +421 264364088
E-mail: kmetova@awes.sk,anton.daras@dzjhanulova.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.domovjesenezivota.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.domovjesenezivota.eu
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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Strážna služba
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,

dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 23.
a)

Stavebné práce

b)

Tovary

c)

Služby
Hlavné miesto poskytovania služieb: Domov jesene života, Hanulova
7/A, 844 01 Bratislava
NUTS kód:
SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytovanie služby v súlade s § 2 ods. 1 pís.
a) 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 len zákon o súkromnej bezpečnosti), t. z.
výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a
bezpečnosti v objektoch Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01
Bratislava. Strážna služba zahŕňa: ochranu majetku na verejne
prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejne prístupnom
mieste, kontrolu zamestnancov a návštev, vonkajšiu pochôdzkovú
činnosť, kontrolu a zamedzenie vynášania hmotného majetku, iných
materiálov a inventáru z priestorov strážených objektov, kontrolu
predmetov, materiálov a inventáru klientov vnášaných do strážených
objektov, súčinnosť pri riešení krízových situácií, zabezpečenie úloh
vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie
ohlasovacej povinnosti a vykonávanie funkcie informátora.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79713000-5.
Doplnkový slovník: GB01-8.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 39 900,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 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: Uchádzač musí spĺňať 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 o verejnom obstarávaní)
preukázaním dokladov podľa § 26 ods. 2 písm.e) zákona o verejnom
obstarávaní, resp. § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, resp.
podľa § 26 ods.2,ods.3 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru, prípadne vyjadrenie banky o
schopnosti plniť finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač doloží
originál alebo úradne osvedčená kópia (ku dňu uplynutia lehoty
napredkladanie ponúk)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K
bodu III.1.2.:Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky, v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch
rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje
záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár vprípade splácania
úveru a pod.). Odôvodnenie určenej podmienky účasti: Verejný
obstarávateľ vyžaduje, vzhľadom na obsah a rozsah predmetu
obstarávanej zákazky, ekonomicky spoľahlivého obchodného
partnera. Požadované vyjadrenie banky má potvrdiť základnú
spoľahlivosť uchádzača v obchodných vzťahoch.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Podľa §28 ods.1písm.a) zákona o
verejnom obstarávaní uchádzač podmienku účasti preukáže v
nasledovnom rozsahu: zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutie
služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom - bol verejný obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, - bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K
bodu III.1.3: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb
obdobných ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, t.j.
2009, 2010, 2011 s uvedením: obchodného mena a sídla odberateľa,
predmetu dodávky, cien, lehôt dodania a kontaktnej osoby
odberateľa. Verejný obstarávateľ požaduje, aby finančný objem
predložených poskytnutých služieb bol spolu za uvedené obdobie
(2009 - 2011) v hodnote minimálne 100 000,00EUR bez DPH.
Odôvodnenie: Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň

štandardu má preukázať dostatočné skúsenosti uchádzača v
segmente poskytnutých služieb obdobných ako je predmet zákazky.
Minimálna úroveň štandardu je primeraná nakoľko požadovaný
celkový objem plnení za predchádzajúce tri roky nedosahuje ani
trojnásobok predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.
III.1.4. 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
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
663/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 15. 3. 2012. Čas: 11.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 26. 3. 2012. Čas: 08.15 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 26. 3. 2012. Čas: 08.30 h.
Miesto: Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava,
kancelária riaditeľky
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Osoby oprávnené
zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie (otváranie ponúk bude v súlade s
§ 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ).
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2.

Ďalšie informácie
Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti,
ktorú zašle na adresu: Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01
Bratislava. V žiadosti bude uvedené, akým spôsobom si chce

VI.3.

záujemca prevziať súťažné podklady. Spôsob prevzatia súťažných
podkladov: zaslanie poštou, alebo osobné vyzdvihnutie. V prípade
osobného vyzdvihnutia: Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01
Bratislava, Nina Kadličeková, pondelok - piatok od 8.00 do 11.00 h.
Dátum odoslania tejto výzvy
29. 2. 2012

