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Vestník č. 120/2012 - 22.6.2012
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Domov jesene života
IČO: 00490873
Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava-Dúbravka
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Domov jesene života, Hanulova 7/a,
844 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Branislava Belanová
Telefón: +421 260101433
Fax: +421 264364088
E-mail: djzhanulova@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.domovjesenezivota.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.domovjesenezivota.eu
Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať ďalšie informácie
VO SK, a.s.
IČO: 45647291
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): VO SK, a.s., Klincová 37/B, 821 08
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Daniš
Mobil: +421 904821118
Telefón: +421 220902554
Fax: +421 220902552
E-mail: info@vosk.sk

Internetová adresa (URL): http://www.vosk.sk
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:inom mieste:
vyplňte prílohu A.II.
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
VO SK, a.s.
IČO: 45647291
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): VO SK, a.s., Klincová 37/B, 821 08
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Daniš
Mobil: +421 904821118
Telefón: +421 220902554
Fax: +421 220902552
E-mail: info@vosk.sk
Internetová adresa (URL): http://www.vosk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:iné miesto: vyplňte
prílohu A.III.
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť
doručené ponuky alebo žiadosti o účasť
VO SK, a.s.
IČO: 45647291
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): VO SK, a.s., Klincová 37/B, 821 08
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Daniš
Mobil: +421 904821118
Telefón: +421 220902554
Fax: +421 220902552
E-mail: info@vosk.sk
Internetová adresa (URL): http://www.vosk.sk
I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. d).
I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Sociálna starostlivosť

I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Strážne služby.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu/kategórie služieb číslo 17-27 podľa prílohy č. 3 k zákonu):
23.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Objekty Domova jesene života,
Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava 4
NUTS kód:
SK010.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Vypracovanie rámcovej dohody.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom.
Trvanie rámcovej dohody (obdobie): v mesiacoch.
Hodnota: 24
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania
rámcovej dohody (bez DPH):
Hodnota: 80000,0000 EUR
II.1.5. 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 Domova jesene života, Hanulova 7/a, 844 01
Bratislava a súvisiacich služieb. Strážna služba zahŕňa: ochranu
majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než
verejne prístupnom mieste, kontrolu a evidenciu 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. Súvisiace služby predstavujú najmä usmernenie návštev z
hľadiska orientácie v areáli DJŽ, prepájanie hovorov a pod.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79713000-5.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79992000-4.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 80000,0000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 24

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 4
000,- EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: A) poskytnutím
bankovej záruky za uchádzača alebo B) zložením finančných
prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa Podrobné
podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných
podkladoch.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa. Predmet zákazky sa bude financovať
priebežne za preukázateľne vykonané služby potvrdené povereným
zástupcom verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.

Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda uzatvorená
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
Skupina dodávateľov utvorená na poskytnutie predmetu zákazky,
ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, vytvorí do
termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy
v súlade s platnou legislatívou.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.

Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 26 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní, resp.
ods. (3) alebo ods. (4) predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne osvedčených kópií, požadovaných v bodoch 1.1. až 1.7.:
1.1.podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) výpisom/ výpismi z registra trestov
nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nebol
uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním: 1.1.1.podnikateľ
fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je
vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské
oprávnenie podľa osobitných predpisov. 1.1.2.podnikateľ právnická
osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria
štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa
(uchádzača), alebo rovnocenný doklad. 1.2.podľa § 26 ods. 1 písm. c)
- potvrdenie príslušného súdu, že voči uchádzačovi nie je začaté
konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze, ani nebol
proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku (doklad predkladajú právnické aj fyzické osoby).
Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať
skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na
predkladanie ponúk. 1.3.potvrdenie príslušného okresného súdu, že
uchádzač nie je v likvidácii (doklad predkladajú právnické osoby).
Predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať

skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na
predkladanie ponúk. 1.4.podľa § 26 ods. 1 písm. d) - potvrdenie
príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je
uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.5.podľa § 26 ods. 1 písm. d) potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v
evidencii platiteľov príspevku sociálneho poistenia a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako tri mesiace ku dňu
predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky
sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.6.podľa § 26 ods. 1 písm.
e) - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk, uchádzač nemá evidované
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.7.podľa § 26, ods. 1 písm. f) - doklad o oprávnení podnikať alebo
doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou
organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky:
1.7.1.živnostenské oprávnenie alebo aktuálny výpis zo
živnostenského registra (napríklad podnikateľ fyzická osoba,
podnikateľ príspevková organizácia), 1.7.2.aktuálny výpis z
obchodného registra (napríklad podnikateľ právnická osoba,
podnikateľ fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri), 1.7.3.iné
než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Predložený doklad musí byť aktuálny a musí preukazovať skutočný
stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk.
1.8.Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa zákona o
verejnom obstarávaní môže nahradiť požadované doklady v bodoch
1.1. až 1.7. potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní
originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia. 1.9.Ak uchádzač
nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich uchádzačom nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla. 1.10.Ak má uchádzač sídlo v členskom
štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača. Odôvodnenie primeranosti
podmienok účasti podľa § 26 vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby
jej zahrnutia v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
ich primeranosť a potreba vyplývajú priamo z ustanovenia § 26 a
následne § 94 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí v ponuke predložiť
nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a
ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
overených kópií. 2.1 § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky/bánk, ktorým uchádzač preukáže, že nie
je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky
záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si
záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Výpis z účtu sa
nepovažuje za potvrdenie banky. V prípade, že ponuka bude
predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom
obstarávaní, predloží skupina dodávateľov doklady požadované
podľa tohto bodu spoločne za celú skupinu K vyjadreniu banky/bánk
sa požaduje predložiť: - čestné vyhlásenie uchádzača, že má
otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie V
prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa §
31 zákona o verejnom obstarávaní, predloží skupina dodávateľov
doklady požadované podľa tohto bodu spoločne za celú skupinu.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia podľa bodu 2.1: Verejný
obstarávateľ požaduje potvrdenie príslušných bánk, v ktorých má
uchádzač vedené účty z dôvodu uistenia sa, že víťazný uchádzač, s
ktorým bude podpísaná zmluva, je schopný preinvestovať rozsah
zákazky z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov banky. 2.2 § 27 ods. 1
písm. c) Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri
hospodárske roky (t. j. za rok 2009, rok 2010 a buď za rok 2011, ak
uchádzač súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch už podal
príslušnému daňovému úradu pred podaním svojej ponuky alebo za
rok 2008, ak uchádzač tieto doklady za rok 2011 daňovému úradu
pred podaním svojej ponuky príslušnému daňovému úradu ešte
nepodal) (ďalej aj len ako posledné tri hospodárske roky), alebo za
roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti v prípade, ak uchádzač vznikol neskôr alebo
prevádzkuje činnosť menej ako tri hospodárske roky (ďalej aj len ako
dostupné roky), overená príslušným správcom dane, a to v originály
alebo overenej fotokópii (Podmienka: Predložený doklad (za posledné
tri hospodárske roky) musí byť overený len príslušným správcom
dane. Inú formu predloženia nebude verejný obstarávateľ akceptovať.
Nebude uznaný ani doklad, ktorý bude predložený len s podpisom
štatutárneho orgánu uchádzača, musí byť dodržaná predpísaná forma
overenia) Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa bodu 2.2:
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma
schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky, skúma výšku obratu

a finančnú stabilitu. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo
vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky a
predpokladanú hodnotu zákazky. 2.3 §27 ods. 1 písm. d) Vyhlásenie
uchádzača o ročnom obrate v oblasti rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, za každý z požadovaných rokov
2009, 2010 a 2011, podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača
alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade
uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia
tejto osoby na zastupovanie). Minimálne požiadavky: Požadovaný
obrat za posledné tri hospodárske roky musí byť minimálne vo výške
120 000,- EUR bez DPH v oblasti rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky. Odôvodnenie primeranosti a
potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia podľa bodu 2.3: Požiadavka mapuje stav ekonomickej a
finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spôsobilého a
ekonomicky stabilného zmluvného partnera. 2.4 Uchádzač môže
preukázať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia podľa § 27 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí v ponuke predložiť
nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú
alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní
a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
overených kópií, požadovaných v bodoch 3.1, 3.2 a 3.3. 3.1 § 28
ods.1. písm. a) zoznam poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov za predchádzajúce 3 roky (2009, 2010, 2011);
ak odberateľom: 1.bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
potvrdí tento verejný obstarávateľ 2.bola iná osoba, ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásení uchádzača, alebo záujemcu o ich poskytnutí. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil: - zoznam minimálne
troch poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu
zákazky, ktoré boli uskutočnené za predchádzajúce 3 roky, t. j. v
rokoch 2009, 2010, 2011 a ktorých finančné plnenie pri každej z
uvedených zmlúv predstavovalo minimálne 40 000,- EUR bez DPH,
pričom vo svojom súčte dosiahnu hodnotu zmluvnej ceny minimálne
120 000,- EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam
obsahoval údaje s uvedením obchodného mena odberateľa, jeho
sídla alebo miesta podnikania, stručného opisu predmetu zmluvy,
(názov poskytnutej služby), zmluvnej ceny bez DPH, začiatku a konca
uskutočnenia dodávky, zhodnotenia uskutočnených dodávok podľa
obchodných podmienok s uvedením mena, priezviska a čísla telefónu
kontaktnej osoby odberateľa. Jednotlivé dodávky v zozname musia
byť doplnené potvrdeniami o uspokojivom poskytnutí služby osobou
(osobami) odberateľa oprávnenými konať v záväzkových vzťahoch.

Čestné vyhlásenie uchádzača, ako dôkaz o poskytnutí služby podľa
tohto bodu je uchádzač oprávnený použiť iba v prípade, keď z
objektívnych dôvodov nemôže predložiť potvrdenie odberateľa,
napríklad v prípade zániku odberateľa bez právneho nástupcu a pod.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.1: Verejný
obstarávateľ chce zabezpečiť, aby plnenie zmluvy bolo
zabezpečované z pohľadu technického a odborného postavenia
spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite,
preverí si, či uchádzač má skúsenosti s poskytovaním služby
predmetu zákazky. Podmienky sú primeraná a ich potreba sleduje
cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť
svoje zmluvné záväzky. 3.2 §28 ods. 1 písm. g) Údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za
poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač
predložil: - platnú licenciu na prevádzkovanie strážnej služby v súlade
so zákonom 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 predpisov menný zoznam a oprávnenia osôb zodpovedných za poskytnutie
služby vykonávať strážnu službu v zmysle 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 predpisov. - potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej
pomoci bezpečnostných pracovníkov, ktorí budú poskytovať službu,
vystavené akreditovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená
uskutočňovať výučbu kurzov prvej pomoci - životopisy osôb
zodpovedných za poskytnutie služby v mieste plnenia s uvedením
praxe požaduje sa prax minimálne 12 mesiacov v oblasti rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (recepčné
služby, hotelierstvo, ubytovanie) - čestné vyhlásenie, že uchádzač má
schopnosť zabezpečiť dostatočnú personálnu pohotovosť na
posilnenie služby najmenej piatimi bezpečnostnými zamestnancami
pre prípad mimoriadnych udalostí a potrieb objednávateľa, a to do
dvoch hodín od oznámenia požiadavky - farebnú fotografiu vo formáte
A4, zobrazujúcu zamestnanca spoločnosti strážna služba v služobnej
rovnošate Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti
týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.2:
Verejný obstarávateľ chce zabezpečiť, aby plnenie zmluvy bolo
zabezpečované z pohľadu technického a odborného postavenia
spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite,
preverí si, či uchádzač má skúsenosti s poskytovaním služby
predmetu zákazky. Podmienky sú primeraná a ich potreba sleduje
cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť
svoje zmluvné záväzky. 3.3. §28 ods. 1 písm. j) Údaje o strojovom a
technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii
na poskytnutie služby Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač
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predložil: - čestné vyhlásenie, že uchádzač má k dispozícii prostriedky
a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy podľa podmienok
uvedených v súťažných podkladoch - čestné vyhlásenie, že uchádzač
disponuje a jeho zamestnanci sú vybavení prostriedkami na
prekonanie a odvrátenie útoku - doklad o vlastníctve kúpe
obchôdzkového systému na kontrolu výkonu služby - zbrojnú licenciu
spoločnosti Uchádzač preukáže, že má k dispozícii minimálne 2
pohotovostné vozidlá, ktoré sú označené v zmysle § 56 ods. 6 zákona
c. 473/2005 Z. z. ako ZÁSAHOVÉ VOZIDLO a že má minimálne 2
dvojčlenné mobilné hliadky v Bratislave. Uvedené uchádzač preukáže
predložením: - čestným vyhlásením o počte vozidiel a mobilných
hliadok v Bratislave - kópiami osvedčení o evidencii motorových
vozidiel minimálny počet 2 vozidlá - výnimky podľa ustanovenia § 140
ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke minimálny počet
2 povolenia Uchádzač preukáže, že zamestnanci zásahových vozidiel
sú v spojení s operátorom prostredníctvom verejnej rádiovej siete.
Uvedené uchádzač preukáže predložením: - zmluvou s
poskytovateľom takejto služby alebo - potvrdením o pridelení
frekvencie od telekomunikačného úradu Odôvodnenie primeranosti a
potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa bodu 3.3: Verejný obstarávateľ chce zabezpečiť,
aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického a
odborného postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v
požadovanom rozsahu a kvalite, preverí si, či uchádzač má
skúsenosti s poskytovaním služby predmetu zákazky. Podmienky sú
primerané a ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača,
ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky. 4.
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE
SA ZABEZPEČENIA KVALITY §29 Uchádzač preukáže, že je
držiteľom platného certifikátu pre systém manažérstva riadenia
kvality, minimálne v rozsahu: Ochrana majetku formou výkonu
strážnej služby. Prevádzka strediska registrácie poplachov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality (musia vychádzať zo
slovenských technických noriem alebo z noriem členských štátov
Európskeho spoločenstva), resp. podľa požiadaviek na vydanie
príslušného certifikátu pre systém manažérstva riadenia kvality.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 4: Verejný
obstarávateľ sa definovaním tejto požiadavky usiluje o zabezpečenie
originálnej kvality pri poskytovaní predmetu zákazky.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
Elektronická aukcia sa použije. Ďalšie informácie ohľadom použitia
elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
01/2012
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 2. 7. 2012. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20. 7. 2012. Čas: 12.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 30. 9. 2012
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 20. 7. 2012. Čas: 14.00 h.
Miesto: VO SK, a.s., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Otváranie ponúk je
vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 43 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní NEVEREJNÉ a zápisnica z otvárania ponúk sa

uchádzačom nezasiela. O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia bude uchádzač písomne upovedomený.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.

VI.2.

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

VI.3.

Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu, z toho
dôvodu vysvetľovanie podmienok účasti uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk a podanie žiadosti o súťažné podklady vrátane
ich poskytnutia pripúšťa iba elektronickou formou prostredníctvom
mailovej adresy info@vosk.sk, pričom záujemca je povinný potvrdiť
stanoveným spôsobom doručenie súťažných podkladov, resp.
doručenie vysvetlenia. Uvedené mailové potvrdenie doručenia
súťažných podkladov a vysvetlení je považované za preukázanie
doručenia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť
rokovacie konanie bez zverejnenia v zmysle § 58 písm. a) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade, že budú
uplatnené podmienky podľa § 58 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

VI.4.

Dátum odoslania tohto oznámenia
19. 6. 2012

