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Vestník č. 146/2011 - 28.7.2011
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
IČO: 00165182
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo kultúry SR Bratislava
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Fax: +421 220482573
E-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.culture.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.culture.gov.sk
Ďalšie informácie moţno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťaţné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťaţný dialóg a dynamický
nákupný systém) moţno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo ţiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY
I.2)
ČINNOSTI
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych
alebo miestnych útvarov
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecná štátna správa
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania sluţieb
c) Služby.
Kategória služby: 23.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava
NUTS kód:
SK.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
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 v správe
Ministerstva kultúry SR: v administratívnej budove na Nám. SNP č. 33 a v budove
na Kollárovom námestí - Hurbanove kasárne a v ich bezprostrednom okolí, potrebnej
k plynulej prevádzke uvedených objektov. Strážna služba zahŕňa: ochranu majetku na verejne
prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste, kontrolu
zamestnancov a návštev, kontrolu monitorovacieho systému pohybu, vonkajšiu a vnútornú
pochôdzkovú činnosť, kontrola oprávnenosti vynášania hmotného majetku a iných materiálov
z priestorov stráženého objektu, kontrola predmetov, materiálov vnášaných do stráženého
objektu a inventáru súčinnosť pri riešení krízových situácií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich
z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie ohlasovacej povinnosti a vykonávanie
funkcie informátora počas pracovnej doby
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79713000-5.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2) MNOŢSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové mnoţstvo alebo rozsah
Výkonu strážnej služby sa týka: Budova MK SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava 7 nadzemných
podlaží (vrátane podkrovia) a zastavaná plocha je 1350 m. Požadovaný rozsah stráženia: 24
hodín denne (v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja, sviatky minimálne 4
pracovníci) a 12 hodín denne v pracovbných dňoch minimálne 2 pracovníci. Budova MK SR,
Kollárovo nám č. 10, Bratislava (Hurbanove kasárne) uzavretý areál štvorcového pôdorysu,
zastavaná plocha: 4 088 m a plocha nádvoria 4 300 m. Požadovaný rozsah stráženia 24 hodín
denne minimálne 2 pracovníci, pričom rozsah stráženia sa môže zvýšiť v závislosti od ďalšieho
využitia objektu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 500000,0000 EUR
II.2.2) Opcie
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Poţadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 15 000 € v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
III.1.1) obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní alebo len ZVO). Podrobnosti
o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné
III.1.2) ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, rozpočtovej kapitoly MK SR.
III.1)

III.1.3)

III.1.4)

III.2)
III.2.1)

III.2.2)

III.2.3)

Úhrada za dodané služby sa uskutoční na základe vystavených a odsúhlasených faktúr
podľa skutočne poskytnutých služieb bezhotovostným platobným stykom s lehotou splatnosti
faktúr max. do 30 dní od doručenia. Preddavky sa neposkytujú.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ
požaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili
spoločne právny vzťah v súlade s § 31 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno.
Opis osobitných podmienok: Zmluva bude uzatvorená na 48 mesiacov s možnosťou
predĺženia. Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača vyžadovať, aby
pred podpisom zmluvy predložíl doklad, ktorým preukáže, že má uzatvorú poistnú zmluvu
o poistení za škodu z podnikateľského rizika na minimálnu poistnú sumu 10 000 € za jednu
poistnú udalosť. Za doklad sa bude považovať fotokópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie
o uzatvorení poistnej zmluvy (poistka), ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu
k dokumentácii z použitého postupu verejného obstarávania v súlade so zákonom verejnom
obstarávaní.
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane poţiadaviek týkajúcich sa zápisu
do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ZVO a preukáže ich podľa § 26 ods. 2 až 4
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií
(doklady predložené podľa § 26 ods. 2 písm. a), b), c) a d) ZVO nesmú byť staršie ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk). Uchádzač môže nahradiť požadované doklady podľa §
26 ods. 2 ZVO potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname
podnikateľov, ktorý Úrad vedie podľa § 128 ods. 1 ZVO Ak ponuku predkladá skupina
dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
nevyžaduje sa
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje: 1) podľa § 28 ods.1
ZVO: Zoznamom o poskytnutých službách za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz
o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
dodaní. 2) podľa § 28 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo
o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie
služby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K bodu 1) Uchádzač
predloží zoznam o poskytnutých službách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je daný
predmet zákazky, poskytnuté za predchádzajúce 3 roky (2008,2009,2010). Za rovnaký alebo
obdobný predmet zákazky sa považujú bezpečnostné a strážne služby. Verejný obstarávateľ
vyžaduje predložiť minimálne 3 potvrdené referencie na daný predmet zákazky, ktorých súčet
za posledné tri predchádzajúce roky predstavuje sumu: 100 tis. eur bez DPH. Potvrdenie
odberateľa musí obsahovať minimálne nasledovné údaje/informácie: - identifikačné údaje
odberateľa obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania IČO a meno, priezvisko a
telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mail odberateľa na overenie, - predmet zmluvy, resp.
služby, - výška plnenia - termín uskutočnenia, - potvrdenie odberateľa K bodu 2) Uchádzač
predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, ktorí sú oprávnení

vykonávať strážnu službu v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. Uchádzač predloží
úradne overenú fotokópiu licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby v súlade s § 9 ods.
1 zákona o súkromnej bezpečnosti v spojitosti s § 11 pre fyzické osoby alebo § 12
pre právnické osoby (podľa toho, čo sa uplatňuje) a preukazov typu S preukazujúcich
vykonanie odbornej skúšky v súlade s § 20 zákona o súkromnej bezpečnosti s prihliadnutím
na § 21 zákona o súkromnej bezpečnosti, pre osoby ktoré získali odbornú spôsobilosť alebo
jej časť v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii. Na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby
bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takom
prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať
s kapacitami osôb, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti. Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe,
kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky
účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. V prípade, že ponuka bude
predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady
na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu dodávateľov.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti - technickú alebo odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne
overené fotokópie týchto dokladov. Odôvodnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 32
ods. 6 ZVO : Podmienka predloženia zoznamu zmlúv a potvrdených referencií má zabezpečiť
odborné a kvalitatívne plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením
zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru. Podmienka účasti o preukázaní údajov
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie a poskytnutie služby má zabezpečiť, že poskytované služby
budú vykonávané podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
Vyhradené zákazky
III.2.4)
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŢIEB
Poskytovanie sluţby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.1)
Nie.
Vyţaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb
III.3.2) zodpovedných za poskytnutie sluţby
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.1.3)
IV.2)
IV.2.1)

IV.2.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž.
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloţenie ponuky, alebo
na rokovania alebo na účasť na dialógu
Zníţenie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
Pouţije sa elektronická aukcia
Áno.
Ďalšie informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať
prostredníctvom elektronických zariadení vzdialeným prístupom cez internetové rozhranie.
Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti uvedené
v časti III.2 tohto oznámenia a požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných
podkladoch, výzvu - pozvánku - na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi poštou a
elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú na identifikačnom liste ponuky
uchádzača obsahujúcom jeho identifikačné a kontaktné údaje. Výzva na účasť v elektronickej

aukcii (ďalej len pozvánka na účasť) bude obsahovať najmä informácie týkajúce sa
individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátumu a času začatia
elektronickej aukcie, spôsobu skončenia elektronickej aukcie, vzorca na určenie
automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien. Súčasťou
pozvánky na účasť bude prihláška do elektronickej aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a
obratom ju elektronickými prostriedkami odošle verejnému obstarávateľovi - administrátorovi
elektronickej aukcie. Administrátor po obdržaní vyplnenej prihlášky zašle uchádzačovi
prístupový kľúč, prostredníctvom ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene.
Príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a
špecifikácie technického pripojenia: Počítač musí byť pripojený k Internetu.
Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden
z podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzie 6 a vyšší,
Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Podrobnejšie
informácie budú uvedené v Súťažných podkladoch
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.1)
MKSR-03/2011
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.2)
Áno.
Predbežné oznámenie.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2011/S 126-209179 z 05.07.2011
IV.3.3)

IV.3.4)

IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

Podmienky na získanie súťaţných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 24. 8. 2011. Čas: 15.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
Lehota na predkladanie ponúk alebo ţiadostí o účasť
Dátum: 12. 9. 2011. Čas: 12.00 h.
Jazyk (jazyky), v ktorom moţno predloţiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti
slovenčina
Iné: český
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Obdobie: Do dátumu.
Dátum: 30. 11. 2011
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 12. 9. 2011. Čas: 13.00 h.
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov, vzhľadom k tomu, že
ponuky vo vyhlásenom postupe verejného obstarávania sa budú vyhodnocovať elektronickou
aukciou.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV
SPOLOČENSTVA
Nie.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti musia
byť predložené v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Uchádzači so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, okrem uchádzačov z Českej republiky predkladajú
doklady a dokumenty preložené do slovenského jazyka. Všetky doklady a dokumenty
preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály alebo úradne

overené fotokópie. V záujme dodržania princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania
uchádzačov, verejný obstarávateľ vyžaduje nasledovné: Ak nie je uchádzačovi umožnené
predložiť potvrdený dôkaz o plnení daného predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky,
verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač uviedol vo svojom vyhlásení o ich dodaní
dôvod, prečo nebolo možné takýto potvrdený dôkaz (referenciu) predložiť. Verejný
obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov, aby svoju písomnú ponuku predložili okrem písomného
originálu aj naskenovanú ako kópiu v elektronickej podobe (napr. CD) alebo len ako
fotokópiu originálu (nezviazanú), ktorá bude môcť byť verejným obstarávateľom
naskenovaná, z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 7 písm. b) ZVO
odosielať kópie ponúk všetkých uchádzačov Úradu pre verejné obstarávanie. Ak by
predloženie takejto kópie spôsobilo uchádzačovi technické problémy, nebude to dôvod na jeho
vylúčenie
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za konanie o ţiadostiach o nápravu
VI.4.2) Podávanie ţiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3) Úrad, v ktorom moţno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Dátum odoslania tohto oznámenia
VI.5)
25. 7. 2011

