Príloha č.4 k výzve
Názov predmetu zákazky:
„Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR,“
Lehota plnenia:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku na nasledujúci mesiac (resp.
dohodnuté obdobie tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne poskytovanie služieb) v prípade,
ak bude ukončené námietkové konanie v rámci zadávania nadlimitnej zákazky na identický
predmet zákazky a bude možné podpísať rámcovú dohodu ako výsledok uvedeného postupu
Celkový počet objektov: 6
Položka

Strážna služba pre objekt

1.

Administratívna budova MK SR Nám. SNP š. 33
Bratislava
Hurbanove kasárne Bratislava
Administratívna budova MK SR Jakubovo nám. 12,
Bratislava
Kaštieľ Budmerice
Účelové zariadenie MK SR Biela ul. Bratislava
Unimobunky Pionierska ul. v Bratislave

2.
3.
4.
5.
6.

Predpokladaný
počet osobohodín
na 5 mesiacov /
paušál
9 865
7 344
7344
7 344
paušál
paušál

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Prílohu k Rámcovej dohode
u úspešného uchádzača bude tvoriť úradne osvedčená fotokópia platnej licencie na
prevádzkovanie 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 znení
neskorších predpisov.

Zoznam objektov pre poskytovanie strážnej služby
Položka č.1: Strážna služba pre objekt – Administratívna budova Ministerstvo kultúry
SR, Námestie SNP č.33 Bratislava
Poskytovanie nepretržitej 24 hodinovej strážnej služby počas pracovných dní, v dňoch
pracovného pokoja a v dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami pre objekty
objednávateľa, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vrátane informačnej služby. Budova má 7 nadzemných podlaží; zastavaná plocha
je 1350 m2. Využívajú sa dva vstupy do objektu. Objekt je zabezpečený elektronickým
zabezpečovacím systémom, elektronickým požiarnym systémom a kamerovým systémom.
Počet
jednotiek

Počet hodín

Popis

Jednotka

časový rozsah požadovanej služby denne:

hodina

24

24

Počet zamestnancov spolu, z toho:

osoba

6

x

počet zamestnancov vykonávajúcich
požadovanú službu v čase od 6:00 do 18:00
hod. pracovné dni a dni pracovného pokoja
a sviatky - služobný vchod
153 dní x 12 hodín x 2 osoby = 3 672

osoba

2

3672

počet zamestnancov vykonávajúcich
požadovanú službu v čase od 6:00 do 18:00
hod. pracovné dni – vchod ministra
105 x 12 x 2 = 2 520

osoba

2

počet zamestnancov vykonávajúcich
požadovanú službu v čase od 18:00 do 6:00
hod. pracovné dni a dni pracovného pokoja
a sviatky – služobný vchod
153 dní x 12 hodín x 2 osoby = 3 672

osoba

2

Predpokladaný počet osobohodín

osobohodina

5

mesiacov

2520

3672

9864

Položka č.2: Strážna služba pre objekt Hurbanove kasárne Bratislava
Poskytovanie nepretržitej 24 hodinovej strážnej služby počas pracovných dní, v dňoch
pracovného pokoja a v dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami pre objekty
objednávateľa, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vrátane informačnej služby. Budova tvorí uzavretý areál štvorcového pôdorysu.
Zastavaná plocha : 4 088 m2 a plocha nádvoria: 4 300 m2. Budova má 4 nadzemné podlažia.
Pravidelne sa využíva parkovisko situované na nádvorí. Objekt je sčasti vybavený
elektronickým zabezpečovacím systémom.
Popis

Jednotka

Počet
jednotiek

časový rozsah požadovanej služby denne:

hodina

24

počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú
službu v čase od 6:00 do 18:00 hod. pracovné dni
a dni pracovného pokoja a sviatky
153 x 12 x 2 = 3 672

osoba

2

počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú
službu v čase od 18:00 do 6:00 hod. pracovné dni
a dni pracovného pokoja a sviatky
153 x 12 x 2 = 3 672

osoba

2

Predpokladaný počet osobohodín

osobohodina

4 mesiacov

Počet hodín

24

3 672

3 672
7 344

Položka č.3: Strážna služba pre objekt: Administratívna budova Ministerstva kultúry
SR Jakubovo nám. 12, Bratislava
Poskytovanie nepretržitej 24 hodinovej strážnej služby počas pracovných dní, v dňoch
pracovného pokoja a v dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami pre objekty
objednávateľa, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Administratívna budova má 6 nadzemných podlaží. Zastavaná plocha je 1667
m2. Pri hlavnom vstupe do budovy je umiestnený pult s nepretržitou službou informátora.
Popis

Jednotka

Počet
jednotiek

časový rozsah požadovanej služby denne:

hodina

24

počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú
službu v čase od 6:00 do 18:00 hod. pracovné dni
a dni pracovného pokoja a sviatky
153 x 12 x 2 = 3 672

osoba

2

počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú
službu v čase od 18:00 do 6:00 hod. pracovné dni
a dni pracovného pokoja a sviatky
153 x 12 x 2 = 3 672

osoba

2

Predpokladaný počet osobohodín rok:

osobohodina

5 mesiacov

Počet hodín

24

3 672

3 672
8760

Položka č.4: Strážna služba pre objekt: Kaštieľ Budmerice
Poskytovanie nepretržitej 24 hodinovej strážnej služby počas pracovných dní, v dňoch
pracovného pokoja a v dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami pre objekty
objednávateľa, v súlade so zákonom č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Objekt je situovaný ako samostatne stojací. Je celkovo 5 podlažný. Hlavný vstup s
nepretržitou strážnou službou. Objekt je chránený zabezpečovacím zariadením.

Popis

Jednotka

Počet
jednotiek

časový rozsah požadovanej služby denne:

hodina

24

počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú
službu v čase od 6:00 do 18:00 hod. pracovné dni
a dni pracovného pokoja a sviatky
153 x 12 x 2 = 3 672

osoba

1

počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú
službu v čase od 18:00 do 6:00 hod. pracovné dni
a dni pracovného pokoja a sviatky
153 x 12 x 2 = 3 672

osoba

1

Predpokladaný počet osobohodín rok:

osobohodina

5 mesiacov

Počet hodín

24

3 672

3 672
7 344

Položka č.5: Strážna služba pre objekt: Účelové zariadenie MK SR Biela ul. Bratislava
Budova účelové zariadenie – Monitorovací systém 24 hod., pult centrálnej ochrany
Popis

Jednotka

Počet
jednotiek

Predpokladané výjazdy v prípade spustenia alarmu (poplachu)
počas obdobia 12 mesiacov

Paušál
1 mesiac

5 mesiacov

Predpokladané výjazdy v prípade spustenia alarmu (poplachu)
počas obdobia 48 mesiacov

Paušál
1 mesiac

5 mesiacov

Položka č.6: Strážna služba pre objekt unimobunky Pionierska ul. v Bratislave
nevyužívané - Monitorovací systém 24 hod., pult centrálnej ochrany.
Popis

Jednotka

Počet
jednotiek

Predpokladané výjazdy v prípade spustenia alarmu (poplachu)
počas obdobia 12 mesiacov

Paušál
1 mesiac

5 mesiacov

Predpokladané výjazdy v prípade spustenia alarmu (poplachu)
počas obdobia 48 mesiacov

Paušál
1 mesiac

5 mesiacov

Opis predmet zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby bez zbrane v súlade so zákonom č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 473/2005 Z. z.") a to nepretržite počas 24 hodín
denne počas pracovných dní, v dňoch pracovného pokoja a dňoch, ktoré sú vyhlásené
štátnymi sviatkami:
1. Kontrola vstupu a výstupu zamestnancov a evidencia návštev.
2. Kontrola kamerového systému pre administratívnu budovu MK SR Nám. SNP č. 33
v Bratislave.
3. Vonkajšia a vnútorná pochôdzková činnosť podľa požiadaviek objednávateľa (v intervale
max. 2 hod.), na základe objednávateľom schváleného pochôdzkového systému
dodávateľa. Dodávateľ elektronicky monitoruje pohyb službukonajúcich osôb po objekte.
4. Zabezpečenie fyzickej kontroly majetku a inventáru objednávateľa, ktoré sú vynášané von
z budovy objednávateľa.
5. Vykonávanie funkcie spojovateľa - prepájanie hovorov a informátora počas pracovnej
doby stanovenej pre daný objekt.
6. Kontrola oprávnenosti vstupov a výstupov motorových vozidiel do objektov a na
parkoviská v objektoch objednávateľa.
7. Kontrola uzavretia okien a zatváranie otvorených okien.
8. Kontrola neporušenosti plášťa budovy ako uzatváracích zariadení (napr. rampy parkovísk,
vstupné brány objektov, dvere).

9. Bezodkladné nahlasovanie požiarov, vodovodných, elektrických a iných porúch a havárií
v zmysle predpisov objednávateľa.
10. Nevyhnutná súčinnosť pri riešení krízových situácií (Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v
znení neskorších predpisov).
11. Zabezpečenie fyzickej ochrany osôb.
Povinnosti poskytovateľa (úspešný uchádzač) a objednávateľa (verejný obstarávateľ):
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Poskytovateľ a objednávateľ pred plnením predmetu zákazky predložia kontaktné údaje
osoby zodpovednej za rokovanie vo veciach technických.
Objednávateľ pred plnením predmetu zákazky predloží poskytovateľovi zoznam
kontaktných osôb, ktoré budú súčinné pri poskytovaní služby, ako aj pri riešení
havarijných situácií a problémov vzniknutých pri výkone služby.
Objednávateľ poskytne zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim strážnu službu
bezodplatne priestory strážnych stanovísk vrátane sociálneho zázemia.
Poskytovateľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie Smernicu pre výkon strážnej
služby a pochôdzkový plán pre jednotlivé objekty najneskôr 1 pracovný deň pred
začiatkom výkonu strážnej služby.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať výkon strážnej služby osobami spoľahlivými,
fyzicky a psychicky zdatnými, odborne spôsobilými a vyškolenými v zmysle zákona č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Poskytovateľ pre plnením predmetu zákazky predloží v listinnej forme objednávateľovi
zoznam osôb, ktoré budú zabezpečovať výkon strážnej služby s potvrdením odbornej
spôsobilosti a bezúhonnosti.
Poskytovateľ od začiatku výkonu strážnej služby určí osoby pre jednotlivé zmeny , ktoré
budú zodpovedné za komunikáciu s osobou objednávateľa zodpovednou za rokovania vo
veciach technických.
Poskytovateľ je povinný najneskôr tri pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi
zmenu osoby, ktorá bude vykonávať strážnu službu a ktorá nebola uvedená v
predloženom zozname podľa bodu č. 6.
Poskytovateľ je povinný nahradiť zamestnanca, osobu vykonávajúcu strážnu službu, ak
voči nej bude mať objednávateľ výhrady v zmysle neprimeraného správania v službe.
Poskytovateľ zabezpečí, aby osoby zabezpečujúce výkon strážnej služby boli oblečené v
rovnošate opatrenej jasne označeným názvom dodávateľa a identifikačnou visačkou
obsahujúcou meno a evidenčný preukaz pracovníka strážnej služby.
Poskytovateľ je povinný vybaviť osoby vykonávajúce strážnu službu vlastným
výstrojom a vecnými bezpečnostnými prostriedkami potrebnými pri výkone strážnej
služby.
Poskytovateľ je povinný umožniť nahliadnuť oprávnenej osobe objednávateľa do Knihy
prevzatia a odovzdania služby, za účelom porovnania s dochádzkovým listom
pracovníkov dodávateľa predkladaných objednávateľovi k úhrade.
Poskytovateľ je povinný bez obmedzenia umožniť objednávateľovi vykonávať kontrolu
výkonu strážnej služby. Kontroly sa vykonávajú dlhodobo, podľa aktuálnej potreby. V
prípade zistených nedostatkov je potrebné ich bezodkladne alebo v stanovenej lehote
odstrániť a zabezpečiť nápravu najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia nedostatku.
Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadny výkon strážnej služby a zodpovedá
objednávateľovi za škody spôsobené zlým plnením záväzku dodávateľa a to v rozsahu
skutočne preukázanej škody a nákladov na jej odstránenie.

15. V prípade zistenia mimoriadnych udalostí, ktoré by mohli ohrozovať zdravie a život
zamestnancov strážnej služby, prípadne zamestnancov a návštevy, ich poskytovateľ
okamžite nahlási na stálu službu Policajného zboru, na č. 158 a násl. poverenému
zamestnancovi objednávateľa a vykoná potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších
škôd. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré vyplývajú z činností spôsobených
prevádzkou budovy, okamžite informuje povereného zamestnanca objednávateľa o
charaktere zistenia a vykoná potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších škôd.
16. Poskytovateľ je povinný písomne predkladať poverenej osobe objednávateľa do
desiateho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac vo forme hlásenia všetky zistenia z
výkonu strážnej služby, škodové udalosti a narušenia objektov.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

Poskytovateľ je povinný pri výkone strážnej služby prostredníctvom určených osôb
dodržiavať všeobecne záväzne právne predpisy, interné vnútorné predpisy a pokyny
objednávateľa.
Poskytovateľ sa podieľa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z predpisov o ochrane pred
požiarmi, najmä z vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov.
Poskytovateľ sa podieľa a aktívne sa zúčastňuje na cvičnom požiarnom poplachu a na
zabezpečovaní evakuácie osôb z objektu.
V prípade, že zamestnanec poskytovateľa nemôže zo zdravotných, prípadne osobných
dôvodov v daný deň nastúpiť na výkon strážnej služby, je poskytovateľ povinný do
jednej hodiny od zistenia uvedenej skutočnosti zabezpečiť náhradu s tým, že zamestnanec
poskytovateľa , ktorého neprišiel vystriedať zamestnanec poskytovateľa z novej zmeny,
je povinný zotrvať na strážnom stanovišti až do príchodu náhradníka.
Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných
zamestnancov a všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržujú v
priestoroch vykonávania predmetu plnenia, za bezpečnostné úkony, opatrenia a
podmienky počas realizácie prác a služieb v zmysle platných predpisov na ochranu a
bezpečnosť zdravia pri práci.
Poskytovateľ má povinnosť dodržiavať najmä: Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády č. 392/2006 o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
Nariadenie vlády č. 395/2006 o min. požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Poskytovateľ zodpovedá za dôsledné a sústavne vyžadovanie dodržiavania predpisov
BOZP, OPP a ŽP správne používanie osobných ochranných pracovných pomôcok a
oblečenia s názvom spoločnosti.
Objednávateľ si vyhradzuje právo písomného schválenia osôb vykonávajúcich strážnu
službu v každom objekte. Za schválené osoby poskytovateľ doručí fotokópie ID
preukazu člena SBS spolu s písomným súhlasom osôb vykonávajúcich strážnu službu
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
bez splnenia týchto povinností nemôže člen SBS nastúpiť do výkonu strážnej služby.
Objednávateľ
vyžaduje, aby bola minimálna hodnota hodinovej sadzby osoby
vykonávajúcej strážnu službu prepočítaná koeficientom 1,2 pre 2 stupeň náročnosti
pracovných miest určeného v Prílohe č.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov.

