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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

  Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj          

  Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda  TTSK                    

  IČO: 37 836 901                                              

  Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava                  

  Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová 

  Tel: 033/5559521 

  e-mail: vo@trnava-vuc.sk 

  

 

2. Predmet zákazky: 

Bezpečnostné, strážne a informačné služby     
             

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :  

                           79710000 – 4   Bezpečnostné služby  

                           79711000 – 1    Monitorovanie poplachov 

                           79713000 – 5    Strážne služby 

                           79715000 – 9    Hliadkové služby 

                           79140000 – 7    Informačné služby 

       
         Uvedené služby sú zaradená medzi služby, na ktoré sa vzťahuje Príloha č. 1 zákona o verejnom   

         obstarávaní. 

 

 

3.  Opis a špecifikácia predmetu zákazky:   

 

A. Poskytovanie strážnej služby odborne spôsobilými zamestnancami dodávateľa bezpečnostnej 

služby podľa § 3 písm. a), b), c), f), g) v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb 

v oblasti súkromnej bezpečnosti v objekte s podlahovou plochou do 10000 m2 v nasledovnom 

rozsahu: 

 

Objekt č. 1 – Budova Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava,  

                      v časovom rozsahu 24 hodín nepretržite 

Objekt č. 2 – Budova Parkovacieho domu, Starohájska 9/A, Trnava, v časovom rozsahu 24  

                      hodín nepretržite 

 

a) nepretržité monitorovanie poplachových systémov v oboch objektoch na hlásenie narušenia 

pevne zabudovaných v priestoroch objektov verejného obstarávateľa  

 

b) kontrola a obsluha nainštalovaných elektronických zabezpečovacích systémov na objekte č.1 

a č.2 verejného obstarávateľa 
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c) vykonávanie fyzickej obhliadky všetkých priestorov objektu (všetky sektory, chodby, 

neuzamknuté objekty a priestory) jedno člennou hliadkou pred aktivovaním elektrického 

zabezpečovacieho systému (zapnutím systému do stavu stráženia) a to raz za deň. 

 

d) riešenie krízových situácií pri zásahu v súčinnosti s políciou SR v prípade narušenia záujmov 

(priestorov) verejného obstarávateľa 

 

e) zabezpečiť výkon strážnej služby na základe písomnej požiadavky verejného obstarávateľa 

 

B. Poskytovanie informačnej služby v objekte verejného obstarávateľa nasledovne: 

 

Objekt č. 1 – Budova Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska ul. 10  

                      Trnava, v časovom rozsahu od 7:00 do 19:00 hod. 1 pracovníkom  

                      informačnej služby 

 

 - poskytovanie základných informácií návštevníkom pri vstupe do priestorov objektu  

   objednávateľa 

            - obsluha telefónnej ústredne, 

            - odomykanie a uzamykanie dverí, 

            - vizuálna kontrola vchádzajúcich a vychádzajúcich osôb so zisťovaním totožnosti osôb, 

            - selektívna verbálna kontrola dôvodnosti vstupu do objektu objednávateľa, 

            - vydávanie a preberanie kľúčov podľa pokynov objednávateľa, 

            - plnenie informačnej služby 

            
      4. Miesto a termín poskytovania služieb: 

Miesto: Objekt č. 1 – Budova Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava,  

                          v časovom rozsahu 24 hodín 

                          Objekt č. 2 – Budova Parkovacieho domu, Starohájska 9/A, Trnava, v časovom rozsahu  

                           24 hodín 

Termín poskytovania služieb : od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy do 31.12.2018  

                                                  (predpoklad od 1.5.2018) 

                                                 – návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač 

 

5.   Komplexnosť dodávky: 

      Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 45 140,76 eur bez DPH           

 

7.  Lehota na predkladanie ponúk:     
            Do 25.04.2018 do 10.00 hod. na adresu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 

č.10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom Bezpečnostné, strážne a informačné služby, 

súťaž – „NEOTVÁRAŤ“. 

 

8.   Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa. Splatnosť 

faktúr  je do  30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

 

9. Podmienky účasti uchádzačov a požadované doklady:  

a) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 

ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – uchádzač predloží doklad oprávnený 

poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky  
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b)  platná licencia na prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. 

o súkromnej bezpečnosti 

c) potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu s minimálnou výškou poistenia 45 000 eur  

d) certifikát kvality, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva 

kvality zodpovedajúci požiadavkám ISO 9001:2015 pre oblasť strážnej služby podľa 

zákona  č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.  

e) čestné prehlásenie uchádzača podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača 

o tom, že vyplácal, vypláca a bude vyplácať mzdy svojich pracovníkov v zmysle platnej 

legislatívy 

Požadované doklady, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne 

overené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. Doklady musia byť predložené v štátnom 

jazyku. 

 

10. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Cenová ponuka uchádzača – návrh na plnenie stanoveného kritéria 

3. Doklady podľa bodu 9 

 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

       najnižšia cena za mesačný paušál poskytovania služieb v Eur s DPH   

       (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

         12.  Ďalšie informácie:  

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak 

sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

 

 

V Trnave, dňa 17.04.2018  

 

  

                                             

                                                                                                                            v. r.    

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

                                                                                                              Mgr. Július Fekiač  

                                                                                    riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 
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CENOVÁ PONUKA 

 

 

Predmet obstarávania: Bezpečnostné, strážne a informačné služby 

 

Uchádzač:  

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ........................................................................ 

 

 

Adresa: ........................................................................ 

 

 

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

 

 

Telefón          ........................................................................ 

 

 

 

  

 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím služby. 

 

 

 

V ................................, dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 

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

                                podpis a pečiatka uchádzača  

   (v súlade so zápisom v obchodnom  

registri, resp. v živnostenskom registri) 

 

 

 

 

Zoznam položiek  

 

Celková cena bez DPH 

v Eur 
DPH v Eur 

 

Celková cena s DPH 

v Eur 

 

Mesačný paušál za poskytovanie 

služieb 
   


