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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 Poprad
IČO:  00326470
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Poprade
Kontaktná osoba: Ing. Mária Jakubčová
Mobil: +421 910890311
Telefón: +421 527167259
Fax: +421 527721218
Email: vo@msupoprad.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.poprad.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 
Zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselného parku Poprad - Matejovce

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
23
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Areál Priemyselného parku v Poprade- Matejovciach
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Poskytovanie strážnej služby ako zabezpečenie nepretržitej strážnej služby areálu Priemyselného parku za účelom
zabezpečenia ochrany majetku v súlade so zákonom č. 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.

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 

Predpokladaný počet hodín strážnej služby mesačne je cca 540 hodín, trvanie zmluvného vzťahu 36 mesiacov
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  70 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.03.2014
Ukončenie:  28.02.2017

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 v súlade s § 100
ods. 1 písm b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len zákon) preukáže splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 26 ods. 2
zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí preukázať
finančné a ekonomické postavenie podľa: § 27 ods. 1 písm. a) zákona o VO - vyjadrením 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. 
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A 
POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6. zákona : V tejto požiadavke
verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z
dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke
spoľahlivým partnerom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí preukázať
technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa: § 28 ods. 1 písm. a) a g) zákona o VO 
a to: 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,
potvrdenie o kvalite služby a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla a e-mailu,
kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov. 
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. 
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A 
POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6 zákona: 
Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 28 zákona zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač
preukázal svoje skúseností s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky. K bodu 2: Uchádzač
musí preukázať, že disponuje kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodu 1. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období
poskytol minimálne 3 služby charakteru predmetu zákazky s cenou nad 30 000 eur vrátane DPH za každú službu.
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

13/2013/VO/Ja
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:  18.12.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  18.12.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.12.2013 14:00
Miesto :  Zasadačka MsÚ v Poprade.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Termín uvádza otváranie častí ponúk "Ostatné". Otváranie ponúk
časť "Ostatné" je neverejné. Otváranie časti ponúk "Kritériá" bude vykonané v súlade s § 41 zákona o verejnom
obstarávaní

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
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1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti v pracovné dni v čase od 8.00 do 15.00
hod. na III. poschodí MsÚ č.d. A009, alebo mu budú na požiadanie zaslané.  
2. Splnenie podmienky účasti možno podľa § 32 ods. 11 zákona preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1
zákona v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
3. Uchádzač predloží v ponuke Licenciu 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 v
platnom znení - originál alebo úradne osvedčená kópia alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES. 
4. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré
nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk a súťažných podkladoch, sa v tejto zákazke riadia
všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak všetky ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
27.11.2013
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