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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov: Mesto Poprad  

IČO: 00 326 470  

Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad  

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Ing. Mária Jakubčová  

Telefón: 052 716 72 59, 0910 890 311  
Fax: 052 772 12 18  

E-mail: vo@msupoprad.sk  

Internetová stránka: www.poprad.sk  
 
2. Predmet zákazky 

2.1  Zabezpečenie strážnej služby v areáli  Priemyselného parku v Poprade-Matejovciach  
 
Poskytovanie strážnej služby ako zabezpečenie nepretržitej strážnej služby areálu Priemyselného parku za 
účelom zabezpečenia ochrany majetku 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 platnom znení počas 36 mesiacov.    
 
2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79.71.30.00-5   

Kategória služby (podľa prílohy č. 2 a č. 3 zákona o verejnom obstarávaní):  23. 
 
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
3.  Komplexnosť dodávky 

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky   
 
4.  Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstaávateľa. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

5.  Druh zákazky 

5.1 Typ zmluvy:  zákazka na poskytnutie služby. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy 
o poskytovaní služieb medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom – dodávateľom služby 
(ďalej len „uchádzač“), uzavretej v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného 
zákonníka) v znení neskorších zákonov. 

 
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť  

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 Spôsob 
určenia ceny. 

 
6.  Miesto a termín plnenia 

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Priemyselný park Poprad - Matejovce  
 
6.2 Trvanie zmluvy : 01.03.2014 do  28.02.2017   
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7.  Variantné riešenia 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.   

 
8.  Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 28.02.2014.   
 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9.  Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou 
organizáciou a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľskej organizácie bude uskutočňovať písomnou 
formou. 

 
9.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 

prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej 
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní 
zákonom stanovených lehôt. 

 
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 

doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
 
10.  Vysvetľovanie  

10.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných 
podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby 
na adrese ako v bode 1)  Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Peter Závatzký a Ing. Mária 
Jakubčová, tel.: 052 7167 270, 052 7167 259, e-mail: vo@msupoprad.sk 

10.2 V súlade s výkladovým stanoviskom Uradu pre verejné obstarávanie sa záujemcom odporúča, aby si 
vyžiadali súťažné podklady v takom časovom horizonte, aby v prípade potreby využitia inštitútu 
vysvetlovania, vytvorili aj dostatočný priestor na jeho využitie. Nevyžiadaním súťažných podkladov 
v dostatočnom predstihu pred lehotou na predkladanie ponúk si záujemcovia sami môžu znemožniť 
využitie inštitútu vysvetlovania súťažných podkladov.  

 
10.3 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľskej 

organizácii v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

 
10.4 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej lehote 

bude poskytnutá najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým 
záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.  

 
11.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

11.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

 
11.2 Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú 

informácie u vedúceho oddelenia správy priemyselného parku p. Zavatzkého č.tel: 052 7167 270, 
0910 890 238, e-mail: peter.zavatzky@msupoprad.sk  
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Časť III. 
Príprava ponuky 

12.  Jazyk ponuky 

12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.  
  

12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady 
vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka 
(štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov 
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v štátnom  jazyku. 

 
13.  Obsah ponuky 

13.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú 
ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.  

 
13.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 

13.2.1 titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov 
a dokumentov (súpis dokumentov), 

13.2.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto 
podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 
uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného 
ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email,   

13.2.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými 
obstarávateľskou organizáciou v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch 
poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk, citované vyhlásenie musí byť podpísané 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača 

13.2.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených 
v ponuke, citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača 

13.2.5 doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky 
účasti,   

13.2.6 doklady o odbornej spôsobilosti u prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby: -
Uchádzač predloží v ponuke platnú Licenciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej 
služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov -  originál alebo úradne osvedčená kópia alebo iný 
ekvivalentný  doklad vystavovaný v členských krajinách ES 

13.2.7 návrh zmluvy, v ktorej sú zohľadnené časti  B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 Spôsob určenia ceny, bez vyplnenia návrhov na 
plnenie kritérií určených na hodnotenie podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača 

 
13.3 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Kritéria“ musí obsahovať:  

13.3.1 samostatný list, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto 
podnikania uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 
Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a podľa časti B.2 Spôsob určenia 
ceny – príloha č. 1 k časti A.3 podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača 

 

13.4 Uchádzač predloží ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako „original“ (písomná forma) a „kópia 
na CD/DVD nosiči“. Kópia na CD/DVD nosiči musí byť v súlade s pokynmi na zverejnovanie 
dokumentov zverejnenými na webovom sídle Uradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač berie na 
vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe bude po uzavretí zmluvy s úspešným 
uchádzačom alebo po zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na 
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Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje 
za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať 
v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať 
osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať 
osobné údaje, atď.) Kópia ponuky musí splňať náležitosti požadované v § 18a zákona o verejnom  
obstarávaní. 

 
 
14.  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

 
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

14.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.  
 

14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

14.3.1  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

14.3.2  sadzba  DPH a výška  DPH, 

14.3.3  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
 

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH,  upozorní. 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

15.  Označenie obalu ponuky 

15.1 Uchádzač vloží osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú 
časť ponuky „Ostatné“ do jedného spoločného nepriehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený 
a označený požadovanými údajmi. 

 
15.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

15.2.1  adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, 

15.2.2  adresu uchádzača, 

15.2.3 označenie „podlimitná zákazka  - neotvárať“, 

15.2.4  označenie heslom zákazky: „Strážna služba“  
 
16.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

16.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  

Názov: Mesto Poprad   
Obec (mesto): Poprad    PSČ: 058 42     Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3  
Kontaktné miesto pri osobnom doručení:  podateľňa MsÚ na prízemí MsÚ  

 
16.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 

dňa 18.12.2013 o 12:00 hod. 
 
16.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
 
17.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

17.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
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17.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej 
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk. 

 
Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

18.  Otváranie a preskúmanie časti ponúk „Ostatné“ 

18.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku 
a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia 
označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.  

18.2 Otváranie častí ponúk, označených ako  "Ostatné" je neverejné.  

18.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa 18.12.2013  o 14:00 hod. na 
adrese:  Zasadačka MsÚ v Poprade  

18.4 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, 
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, 
vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

 
18.5 Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak : 

18.5.1 neobsahuje náležitosti určené v bode „Obsah ponuky“, 

18.5.2 nezodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v 
týchto súťažných podkladoch 

18.5.3 obsahuje obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami 
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.  

 
18.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
19. Otváranie častí ponúk „Kritériá“ 

19.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 
Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, bude aspoň päť 
pracovných dní. 

 
19.2 Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 
 
19.3 Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 
 
19.4 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická 

osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra alebo 
živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie. 

 
19.5 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla 

alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslom, určených na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako 
„Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí 
rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým 
uchádzačom. 

19.6 Uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola 
vylúčená bude najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 
odoslaná zápisnica z otvárania tejto časti ponúk. 
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20. Hodnotenie ponúk 

20.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie 
ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti  A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá 
ich uplatnenia.  

 
 

Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

21.1 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude písomne oznámený výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.  

 
21.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a bude písomne vyzvaný na 

uzatvorenie zmluvy.  
 

21.3 Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponuky.   
 

 
22.  Uzavretie zmluvy 

22.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia 
o výsledku vyhodnotenia ponúk v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr do 28.02.2013, ak nebude 
uplatnený žiadny revízny postup.  

 
22.2 V zmysle § 45 ods. 9 zákona, úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú pre 

uzavretie zmluvy. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu 
súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo 
neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý 
sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 
22.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
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A.2   Podmienky účasti uchádzačov 
 
Požadované doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti sú nasledovné: 
 

1.1 Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia: 
 
Uchádzač v súlade s § 100 ods. 1 písm b) zákona preukáže  splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia  dokladmi podľa  § 26 ods. 2 zákona t.j. predložením originálnych dokladov alebo ich 
úradne osvedčených kópií nasledovne: 

1. § 26 ods. 1 písm. a)   - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny 
alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - uchádzač preukazuje výpisom 
z registra trestov nie starším ako tri mesiace 

2. § 26 ods. 1 písm. b)   - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata  súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje 
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 

3. § 26 ods. 1 písm. c)   - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - 
uchádzač preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 

4. § 26 ods. 1 písm. d)  - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač 
preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 

5. § 26 ods. 1 písm. e)  - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - 
uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 
mesiace 

6. § 26 ods. 1 písm. f)  -  je oprávnený  poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, 
na ktorú predkladá uchádzač ponuku  - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení  poskytovať 
služby 

7. § 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 
osobou, 

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má pravoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní,  

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné 
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo verejnom 
obstarávaní, bola  

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní,  

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

- uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

8. § 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, 
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha 
výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 
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9. § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, 
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením   

 

1.2 Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického 
postavenia:     

 
1.2.1.  podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona a to predložením : 
vyjadrenia banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej/ých má uchádzač vedený účet, o 
schopnosti uchádzača  plniť finančné záväzky. Vyjadrenie banky(bánk) musí odrážať aktuálnu a skutočnú 
finančnú situáciu v čase, v ktorom sa  uchádzač zúčastňuje podlimitnej zákazky. Potvrdenie musí byť originál 
alebo úradne osvedčená kópia. Výpis z účtu uchádzača sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 
 

1.3 Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti:   
 

1.3.1. podľa § 28 ods. 1 písm. a): zoznamom dodávok poskytnutých služieb vo vzťahu k predmetu zákazky  
za predchádzajúce tri roky ( 2010, 2011, 2012) doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s 
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
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.  
Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložené potvrdenia (doklady) obsahovali obchodné meno, adresu, 
IČO a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla a e-mailu, kde je 
možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :   
Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období poskytol minimálne 3 služby charakteru 
predmetu zákazky s cenou služieb nad 30 000 eur vrátane DPH v každej zmluve . 
 
1.3.2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne zodpovedných za poskytnutie služby spracované formou zoznamu pracovníkov, 
ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: meno a priezvisko, funkcia, vzdelanie 
a prax. 
Doklady musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie. 

 

Ďalšie doklady a dokumenty:  doklad o odbornej spôsobilosti u prevádzkovateľa súkromnej 
bezpečnostnej služby   

 
1. Licencia na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby 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 platnom znení   - originál alebo úradne osvedčená kópia alebo ekvivalentný 
doklad vystavovaný v členských krajinách ES. 

 

 

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať 
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač 
predložil ponuku.  
 
V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
na predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok 
účasti. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  

A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk pri splnení ostatných podmienok obstarávateľa je najnižšia 

cena za hodinu strážnej služby vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14  časti súťažných podkladov  A.1 
Pokyny pre uchádzačov  v eurách ( u platcu DPH je to cena s DPH, ak uchádzač nie je platca DPH 
posudzovať sa bude jeho konečná cena).    

2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien predmetu zákazky 
vyjadrených v  eurách vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov – príloha č. 1.  

3 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu. Ostatní budú 
neúspešní. 

 
 

B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie strážnej služby v areáli Priemyselného parku Poprad - 
Matejovce ako zabezpečenie nepretržitej ochrany majetku v rozsahu: 

1. ochrana areálu priemyselného parku v nižšie uvedenom rozsahu v pracovných dňoch v čase: od 
15.30 do 07.30 hod a v dňoch pracovného voľna a pokoja nepretržite (cca 540 hodín mesačne), 

2. podľa potreby (čerpanie dovolenky, PN vrátnika -informátora) poskytovanie strážnej služby 
nepretržite 24 hodín denne, 

3. nepretržité monitorovanie areálu prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému so 
záznamovým zariadením (KS) a poplachového systému narušenia (PSN) vo vlastníctve 
objednávateľa, vyvedených na vrátnici pri dodržiavaní zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov,  

4. nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 06,00 hod. do 18,00 hod.1x za hodinu, 
nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 18,00 hod. do 06,00 hod. 2x za hodinu, 

5. námatkové kontroly motorových vozidiel pri výjazde a vjazde do areálu parku vrátane kontroly 
vývozu materiálu z areálu, 

6. podávanie informácií verejnosti (informátorské služby), 
7. zamedzenie vstupu do areálu osôb pod vplyvom alkoholu, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie 

zamestnancov a klientov, spôsobiť škodu na majetku, alebo inak rušiť poriadok v areáli 
priemyselného parku, 

8. pravidelná protipožiarna a havarijná ochrana v mimopracovnom čase (ohlasovňa požiaru), 
9. kontrola verejného osvetlenia areálu, 
10. spôsobilosť a technické podmienky pre zabezpečenie služby EPS - (elektronický požiarny systém), 

ako aj EZS – (elektronický zabezpečovací systém), v prípade požiadavky nájomcov v priemyselnom 
parku, 

11. v zimnom období podľa pokynov správy priemyselného parku koordinovanie zabezpečenia 
zjazdnosti komunikácií a úprava parkoviska a chodníka v areáli prostredníctvom zmluvného 
dodávateľa, 

12. údržba priestranstva (chodníka) v tesnej blízkosti vrátnice, 
13. podľa potreby organizovanie dopravy na vnútroareálovej komunikácii v areáli parku, 
14. na základe požiadania objednávateľa zosilnenie strážnej služby, 
15. za mimoriadnej situácie plnenie úloh podľa pokynov objednávateľa, alebo ním poverenej osoby. 
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B.2  SPÓSOB URČENIA CENY 
 

1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovanej služby - predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

2. Cena za obstarávanú službu, 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. 

3. Všetky náklady spojené s poskytovaním služby je potrebné do ponukovej ceny započítať !  
 

 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 

1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh znenia obchodných podmienok  podľa časti súťažných 
podkladov B.1 Opis predmetu zákazky -  návrh zmluvy 

2 Uchádzač môže dať do návrhu ustanovenia, ktoré nesmú byť v rozpore s požiadavkami obstarávateľa 
a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a nesmú byť pre neho nevýhodné. Ak budú 
pre obstarávateľa nevýhodné, nebude sa na nich prihliadať.  

3 Obstarávateľ je oprávnený tento návrh s úspešným uchádzačom prerokovať, prípadne  doplniť 
ustanovenia potrebné pre konkrétne plnenie predmetu zákazky 

4 Úspešný uchádzač v súčinnosti s verejným obstarávateľom vypracuje Smernicu pre výkon 
bezpečnostnej   služby pre ochranu areálu Priemyselného parku v Poprade - Matejovciach  

 

Súčasťou súťažných podkladov je priložený Návrh zmluvy. ( ktorý je potrebné oddeliť zo súťažných 
podkladov a doplnený a podpísaný  vložiť do časti ponúk „Ostatné“  bez vyplnenia ceny .) 
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Návrh 
 

ZMLUVA   
na poskytnutie strážnej služby                                       

uzatvorená v zmysle  podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov                      
( Obchodný zákonník) 

 
 
1    OBJEDNÁVATEĽ:                           Mesto Poprad 

Sídlo:     Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 
v zastúpení:    Ing. Anton Danko, primátor mesta 
Osoba oprávnená na rokovanie: 
- vo veciach technických:              Peter Zavatzký                                       
IČO:     00 326 470 

      IČ DPH:                Mesto Poprad nie je platcom DPH 
DIČ:             2021031144 

      Bankové spojenie: VÚB, a.s., Poprad 
      Číslo účtu: 24524562/0200 
  
2  DODÁVATEĽ:    ............................................................... 

 Sídlo:     ................................................................ 

 Štatutárny orgán:                            .............................................................. 

Zápis v registri:   ............................................................... 

Zástupca na rokovanie o veciach    

 zmluvných:    ............................................................... 

technických:        ............................................................... 

 IČO:             ......................................................... 

 DIČ:     .......................................................... 

 IČ DPH:     .......................................................... 

 Bankové spojenie:      .......................................................... 

 Číslo účtu:              ........................................................... 

        
 

I. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A PODKLADY 
 
1.1. Zmluvné strany  uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom podlimitnej zákazky  uskutočnenej 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorší ch predpisov v platnom znení. 

 
                                                              

II. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1  Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí strážnu službu v  areáli 

Priemyselného  parku   Poprad - Matejovce. 
Strážna služba ubde vykonávaná 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 platnom znení. 

2.2  Objednávateľ za poskytnuté služby zaplatí cenu dohodnutú v tejto zmluve.  
 
 

III. MIESTO A TERMÍNY PLNENIA ZMLUVY 
 
3.1 Miestom plnenia je Priemyselný park Poprad - Matejovce. 
3.2 Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú  od  1.3.2014   do  28.2.2017 
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IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
4.1 Cena za poskytovanie strážnej služby v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade so zákonom č.  18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhláškou č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 
Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah predmetu plnenia určený v zmluve je to cena 
maximálna. 

4.2 Cena za strážnu službu :   
      cena bez DPH  za 1 hod.                         ..................... 
      DPH 20%                                                   .................... 
      cena s DPH za 1 hod.                               ...................... 
      priemerná fakturovaná cena za mesiac bez DPH (540 hodín) :     ...................... 
      DPH 20%                                                                                        ....................... 
      priemerná fakturovaná cena za mesiac s DPH :                             ...................... 
4.3 Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa  jej doručenia objednávateľovi v jeho sídle. 
4.4 Za vykonané služby bude dodávateľ mesačne vystavovať faktúru skutočne vykonaných služieb na 

základe vopred odsúhlaseného súpisu  povereným zamestnancom  objednávateľa. 
4.5 Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti  

podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, ako aj náležitosti dohodnuté 
touto zmluvou.   

4.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby 
či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V 
takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

 
 

V. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY 
             
5.1. Povinnosťou dodávateľa je vykonávať ochranu majetku objednávateľa v areáli objednávateľa   podľa 

bodu 3.1 tejto zmluvy. Majetkom sa rozumie hnuteľný a nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v areáli 
ohraničenom vonkajším oplotením areálu. 

5.2. Ochrana bude vykonávaná v súlade s touto zmluvou, 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 platnom znení, vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 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 platnom znení 
a smernicami pre ochranu majetku. Smernice budú vypracované do 30 dní od začatia činnosti, za účasti 
oboch zmluvných strán. Objednávateľ určí zodpovednú osobu pre súčinnosť s dodávateľom ohľadne 
vypracovania smernice o ochrane majetku. 

5.3. Bezpečnostná služba bude zabezpečovaná podľa Smerníc pre výkon bezpečnostnej služby (ďalej len 
smernice), ktoré sú predmetom osobitného dojednania zmluvných strán, Smernice spracuje 
kompetentný pracovník dodávateľa za pomoci určeného pracovníka objednávateľa v termíne 30 dní od 
začatia výkonu bezpečnostnej služby na základe všeobecne platných smerníc o SBS. 

5.4. Objednávateľ v mimoriadnych situáciách umožní pracovníkovi dodávateľa využívať priamu telefónnu 
linku k spojeniu s Policajným zborom, požiarnou, vodohospodárskou, zdravotníckou a havarijnou 
službou, a ku koordinácii výkonu služby, ďalej pre spojenie so zodpovedným pracovníkom 
objednávateľa, pre styk s pracovníkmi dodávateľa a poskytne miesto na odkladanie osobných vecí 
službukonajúcich pracovníkov dodávateľa bezodplatne. 

5.5.  Pracovníci dodávateľa budú pri výkone služby oblečení v rovnošate a vybavení účinnými obrannými a 
ochrannými prostriedkami, na základe vyžiadania objednávateľa so služobnou zbraňou a služobným 
psom na dosiahnutie obsahu zmluvy, ktoré zabezpečí dodávateľ.  

5.6. Pracovníci dodávateľa budú pri výkone služby postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi 
v závislosti na povahe a intenzite konania smerujúceho proti záujmom objednávateľa pri dodržaní 
ustanovení Trestného zákona, Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych noriem. 

5.7. Dodávateľ je povinný zabezpečovať výkon služby pracovníkmi odborne pripravenými pre výkon 
bezpečnostnej služby.  

5.8. Pracovníci dodávateľa počas výkonu služby zabezpečujú preventívnu protipožiarnu a havarijnú ochranu 
v zmysle § 11 vyhl. č. 121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení. 

5.9. Dodávateľ v záujme zaisťovania starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bude 
zodpovedať u svojich zamestnancov za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa zákona č. 124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 
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5.10. Dodávateľ si z dôvodov bezpečnosti vyhradzuje právo meniť zloženie svojich pracovníkov 
poverených plnením predmetu služby. 

  
 

VI. VÝKON   SLUŽBY 
 
6.1. Dodávateľ je povinný viesť o výkone služby u objednávateľa knihu denného hlásenia, ktorú s evidenciou 

výkonu služby predkladá k nahliadnutiu oprávnenej osobe objednávateľa podľa jeho požiadaviek.  Ďalej 
je povinný viesť aj ďalšie evidenčné knihy 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 platnom znení a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 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 platnom znení 

6.2.  Nástup na pracovisko je 15 minút pred začatím a odchod z pracoviska 15 minút po ukončení služby. 
Tento interval slúži na preberanie resp. odovzdávanie služieb medzi pracovníkmi dodávateľa. Dodávateľ 
dodá strážnej službe povolené vecné bezpečnostné prostriedky, služobnú zbraň a služobného psa. 
Uvedený čas odchodu z pracoviska sa netýka výskytu mimoriadnej udalosti. 

6.3. Dodávateľ je povinný predkladať denné hlásenia o výkone strážnej služby zodpovednému pracovníkovi 
objednávateľa. Odovzdanie tohto záznamu bude zaznačené v knihe denných hlásení v kolónke o 
priebehu služby. V prípade ohlásenia mimoriadnej udalosti v súčinnosti dodávateľ a objednávateľ 
vypracujú okamžité opatrenia pre zamedzenie výskytu ďalších mimoriadnych situácií. Tieto opatrenia 
budú vypracované písomnou formou potvrdené dodávateľom a objednávateľom.   

6.4. Dodávateľ je povinný zabezpečovať : 
6.4.1 ochranu areálu priemyselného parku v nižšie uvedenom rozsahu v pracovných dňoch v čase od 

15.30 do 7.30 hod a v dňoch pracovného voľna a pokoja nepretržite (cca 540 hodín mesačne),  
6.4.2 - podľa potreby (čerpanie dovolenky, PN vrátnika -informátora) poskytovanie strážnej služby 

nepretržite 24 hodín denne, 
6.4.3 - nepretržité monitorovanie areálu prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému so 

záznamovým zariadením (KS) a poplachového systému narušenia (PSN) vo vlastníctve 
objednávateľa, vyvedených na vrátnici pri dodržiavaní zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

6.4.4 - nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 06,00 hod. do 18,00 hod.1x za hodinu, 
nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 18,00 hod. do 06,00 hod. 2x za hodinu, 

6.4.5 - námatkové kontroly motorových vozidiel pri výjazde a vjazde do areálu parku vrátane kontroly 
vývozu materiálu z areálu, 

6.4.6 - podávanie informácií verejnosti (informátorské služby), 
6.4.7 - zamedzenie vstupu do areálu osôb pod vplyvom alkoholu, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie 

zamestnancov a klientov, spôsobiť škodu na majetku, alebo inak rušiť poriadok v areáli 
priemyselného parku,  

6.4.8 - pravidelnú protipožiarnu a havarijnú ochranu v mimopracovnom čase (ohlasovňa požiaru), 
6.4.9 - kontrolu verejného osvetlenia v areáli,  
6.4.10 - služby EPS - (elektronický požiarny systém), ako aj EZS – (elektronický zabezpečovací systém), 

v prípade požiadavky nájomcov v priemyselnom parku, 
6.4.11 - v zimnom období podľa pokynov správy priemyselného parku koordinovanie zabezpečenia 

zjazdnosti komunikácií a úprava parkoviska a chodníka v areáli prostredníctvom zmluvného 
dodávateľa, 

6.4.12 - údržbu priestranstva (chodníka) v tesnej blízkosti vrátnice, 
6.4.13 - podľa potreby organizovanie dopravy na vnútroareálovej komunikácii v areáli parku,  
6.4.14 - na základe požiadania objednávateľa zosilnenie strážnej služby, 
6.4.15 - za mimoriadnej situácie plnenie úloh podľa pokynov objednávateľa, alebo ním poverenej osoby. 
                                                          
                                                          

VII. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA 
 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
7.1  Určiť osobu poverenú pre styk s dodávateľom a poskytnúť mu najmenej tri pracovné  dni pred začatím  

výkonu  bezpečnostnej služby potrebné informácie, plány a  dokumentáciu nutnú pre riadny výkon 
služby. 

7.2 Poskytnúť najneskôr v deň zahájenia služby zmluvne dohodnuté priestory a  materiálno - technické 
prostriedky, hlavne :  

a)    miestnosť slúžiacu na prezliekanie a odkladanie osobných vecí pracovníkov dodávateľa 
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b)    miestnosť slúžiacu k výkonu služby  
c)    telefónnu linku pre potreby tiesňového volania  
d)    sociálne priestory 
e)    zapečatené kľúče od všetkých uzamknutých priestorov  
f)     dodávku elektrickej energie a tepla potrebných k výkonu služby  
7.3  Pri nástupe do služby oboznámiť pracovníkov dodávateľa s hlavnými uzávermi vody, plynu, elektrickej 

energie. 
7.4 Oboznámiť pracovníkov dodávateľa s BOZP a preškoľovať pracovníkov dodávateľa so systémom 

protipožiarnej ochrany, kde je bezpečnostná služba vykonávaná. 
7.5  Zabezpečiť, aby sa pracovníci objednávateľa bez vyzvania preukazovali služobným  preukazom a týmto 

preukazom sa identifikovali pred pracovníkmi SBS dodávateľa. 
7.6 Neodkladne informovať dodávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadny výkon 

bezpečnostnej služby. 
7.7 Vziať na vedomie písomné oznámenia od dodávateľa, ktoré môžu  podstatným spôsobom skvalitniť 

výkon bezpečnostnej služby. 
7.8 Bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zverejniť trvalé oznámenie pre všetky osoby 

vstupujúce do jednotlivých prevádzkových objektov:  
„ Objekt je chránený SBS“ súkromnou bezpečnostnou službou“ ( samolepku obdrží od dodávateľa) 

 
 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 
 
8.1 Dodávateľ zodpovedá za vzniknuté škody na zverenom majetku objednávateľa spôsobené  krádežou, 

zneužitím, poškodením alebo jeho zničením počas výkonu strážnej služby zavinenej zo strany 
dodávateľa tejto služby a to porušením ustanovení zmluvy a smernice. 

8.2  Dodávateľ  má uzatvorené poistné zmluvy s poisťovňou:........................................................ 
8.3  Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli bez narušenia priestoru, v ktorých služby poskytuje, 

spôsobené priamo, alebo nepriamo ohňom, alebo iným rizikom z majetku nezahrnutého do 
poskytovaných služieb, alebo ktorých vznik bol v priamej súvislosti so závadami na stráženom objekte, o 
ktorých bol objednávateľ dodávateľom preukázateľne upovedomený. Dodávateľ nezodpovedá za 
poškodenie a odcudzenie majetku objednávateľa na jednotlivých objektov investorov v areáli 
priemyselného parku, pokiaľ nie sú riadne uzamknuté a zabezpečené proti poškodeniu a odcudzeniu, 
bez zavinenia pracovníkov SBS dodávateľa. 

8.4 Náhrada škôd, ktoré vznikli porušením tejto zmluvy, prípadne porušením smerníc na ochranu zvereného 
majetku objednávateľa bude uplatnená po skončení vyšetrovania udalosti policajným zborom, formou 
škodovej faktúry vystavenej objednávateľom. Výška škody bude určená odborným vyčíslením za 
spolupráce oboch zmluvných strán. 

8.5. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany za spôsobenú škodu je vylúčená v prípade 
zásahu vyššej moci, resp. zásahu úradných miest. 

 
 

 IX. PRÁVNE VZŤAHY A DÓSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY, 
RIEŠENIE SPOROV 

 
9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú prednostne riešiť 
rokovaním o možnej zhode. 

9.3 Ak zmluvné strany nevyriešia spor z plnenia zmluvy rokovaním o možnej zhode, tento spor bude 
riešený súdnou cestou v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike. 

9.4 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť 
vplyv na účinnosť zvyšnej časti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné 
ustanovenia novými ustanoveniami na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí čo najviac priblížiť 
účelu, ktorý sa neúčinným ustanovením sledoval. 

 
 

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VÝPOVEĎ 
 
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, druhá strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje 
doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 
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10.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 
10.2.1 neplnenie povinností dodávateľa uvedených v čl. VI., bod 6.4, ktoré napriek písomnému 

upozorneniu  okamžite neodstránil, 
      10.2.2 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy voči dodávateľovi o viac ako 30 dní. 
10.3  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, bez udania 

dôvodu, písomnou formou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Platnosť zmluvy končí uplynutím 
tejto lehoty, a to posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca. 

 
 

XI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
11.1 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákona o slobode informácií ) v platnom 
znení. 

11.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.3.2014. 
11.3 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení len formou písomných 
očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené  a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná 
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a  na znak 
súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

11.5 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve          
 zhotoviteľ. 
 
                                                                            
 
V Poprade dňa            V.......................................dňa.......................  
 
Za objednávateľa :          Za dodávateľa : 

 

 

 

 

 

..............................................................                          ...................................................... 

   Ing. Anton Danko - primátor 
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Príloha č. 1  k časti A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk  

 
Návrh na plnenie kritéria 

 
 
Uchádzač: ....................................................................... 
 
                  ........................................................................ 
 
                 ......................................................................... 
                 
               IČO:................................................................... 
 
 
Cena zákazky  Zabezpečenie strážnej služby v areáli  Priemyselného parku v Poprade-
Matejovciach  
 
 

 
Názov kritéria 

 

 
Bez DPH 

 
20% DPH 

 
s DPH 

Cena za 1 hod. strážnej služby   
  

  

Cena za mesiac (cca 540 hodín)  
  

  

 
Cena celkom za 36 mesiacov  
 

 
 

  

 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári 
 
Som – nie som platcom DPH ( nehodiace sa preškrtnite) 

 
 
 
 
V...................................dňa:......................... 
 
 
 
Meno a priezvisko uchádzača  
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača      ..................................................................... 
      
 
 

 

 
 
 
                                                              ............................................................................... 
                                                                                      Podpis uchádzača alebo 
                                                                         osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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