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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY A
BEZPEČNOSTI
Formulár: Príloha č. 17 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 4

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)
I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00686832
Mierová 19, 827 15 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mierová 19
Kontaktná osoba: Beláková Tatiana Ing.
Telefón: +421 248541317
Fax: +421 243337827
Email: belakova@mhsr.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Nepretržitá technická služba a bezpečnostná služba
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 4 - Pátracie a bezpečnostné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Objekty MH SR a
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 17, 19, 827 15 Bratislava.
NUTS kód:SK
SK010
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie nepretržitej technickej služby a bezpečnostnej služby v zmysle zákona č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "zákon o súkromnej bezpečnosti") v objektoch, ktoré sú v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
pričom:
1.v technickej službe požaduje najmä nepretržité monitorovanie technickými prostriedkami všetkých objektov osobitnej
dôležitosti v záložnom diaľkovom dohľadovom centre 24 hodín denne a obsluhu technických zariadení inštalovaných v
objektoch MH SR:
-zriadenie dátového prepojenia medzi dohľadovým centrom MH SR a záložným diaľkovým dohľadovým centrom
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II.1.6)

II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.3)

záujemcu a udržiavanie bezporuchovej prevádzky tohto prepojenia; verejný obstarávateľ vyžaduje od dátovej linky
primeraný stupeň zabezpečenia proti útokom, stabilitu a spoľahlivosť,
-prevádzkovanie záložného diaľkového dohľadového centra záujemcu na monitorovanie objektov osobitnej dôležitosti
sledovaním a vyhodnocovaním hlásení zabezpečovacieho systému C4 a kamerového systému,
-obsluhu zariadení (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované v objektoch MH SR),
ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inému nežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na
chránené miesto, alebo výjazd z neho (brány, dvere, mreže, turnikety...),
-sledovanie a prevádzkovanie poplachových systémov inštalovaných v objekte MH SR, ktoré signalizujú (obrazom,
zvukom, svetlom, atď.) hrozbu požiaru, nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu
alebo na chránené miesto,
-obsluhu iných technických zariadení za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.
2.v strážnej službe požaduje poskytovanie nepretržitej fyzickej ochrany aktív MH SR v objektoch MH SR 24 hodín denne:
-výkon strážnej služby obchôdzkami v stanovených intervaloch,
-výkon dohľadu nad bezpečným ukladaním kľúčov od jednotlivých miestností v objektoch MH SR,
-vedenie evidencie návštev v objektoch MH SR,
-poskytovanie služby informátora pre návštevy v objektoch MH SR alebo iné osoby,
-výkon strážnej služby určenými osobami na základe podrobne spracovanej Smernice na výkon strážnej služby.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79713000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79711000-1, 79710000-4
z hodnoty zákazky
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 1 850 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 0

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na viazanosť ponuky vo výške 55 500 eur.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Z prostriedkov rozpočtu kapitoly verejného obstarávateľa.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 31 ods. 2 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o verejnom obstarávaní"), aby skupina pred podpisom zmluvy vytvorila vhodné právne vzťahy potrebné z
dôvodu riadneho plnenia zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov sa vyžaduje vystavenie splnomocnenia pre jedného z
členov skupiny (lídra skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a oprávnený konať
v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky. Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
Splnomocnenie bude predložené ako súčasť žiadosti o účasť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlienha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a
informácií:
A/ Verejný obstarávateľ v súlade s § 108d ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby spôsobilý záujemca pred
postúpením utajovanej skutočnosti podpísal Zmluvu o postupovaní utajovaných skutočnosti zo štátneho orgánu na
podnikateľa, pričom zmluva o postupovaní utajovaných skutočností bude obsahovať aj zoznam oprávnených osôb
zamestnancov záujemcu a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s postúpenými utajovanými skutočnosťami.
B/ Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemca ako súčasť žiadosti o účasť predložil originál alebo úradne osvedčenú
kópiu záväzného súhlasu (čestného vyhlásenia), že v prípade ak sa stane úspešným uchádzačom
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1. bude po podpise zmluvy zamestnávať minimálne 20 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere spĺňajúcich odbornú
spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť v zmysle zákona 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), ktorí budú súčasne oslobodení od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby s
potvrdením príslušného úradu a vyhlásením, že títo zamestnanci môžu byť v prípade potreby využití na plnenie
predmetu zákazky.
2. stane sa subjektom hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o hospodárskej mobilizácii), ak nie je evidovaným subjektom hospodárskej
mobilizácie; ak je evidovaným subjektom hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii, predloží
kópiu dokladu o určení záujemcu za subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. d) zákona o hospodárskej
mobilizácii.
C/ Verejný obstarávateľ bude vyžadovať, aby ponuka uchádzača časť "Ostatné" obsahovala originál alebo úradne
osvedčenú kópiu čestného vyhlásenia, ktoré bude deklarovať:
1. §108d zákona o verejnom obstarávaní - požiadavky a opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
utajovaných skutočností v rozsahu
1.1 záväzok uchádzača a prípadného subdodávateľa dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
1.2 záväzok uchádzača získať od osoby, ktorá sa stane jeho subdodávateľom, záväzok podľa predchádzajúceho bodu,
1.3 údaje o už vybranom subdodávateľovi, ktoré umožnia zistiť, či má požadované kapacity na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ku ktorým má prístup alebo ktoré vytvorí počas realizácie
subdodávateľských aktivít,
1.4 záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje podľa bodu 1.3 o každom novom subdodávateľovi
pred uzavretím subdodávateľskej zmluvy.
2. § 34 zákona o verejnom obstarávaní - záväzok uchádzača, že prípadný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase
plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona.
3. vlastníctvo diaľkového dohľadového centra záujemcu (ďalej len DDC), ktoré je kompatibilné s monitorovacími
systémami strážených objektov (C4 server, kamerový systém Molekula) a bude slúžiť ako záložné DDC objektov
osobitnej dôležitosti.
D/ Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy na vyzvanie verejného obstarávateľa a v lehote určenej verejným
obstarávateľom predloží:
1. originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone činností predmetu zákazky (napr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo
poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa) uzatvorenej na poistnú sumu najmenej 1 500 000 EUR na jednu a všetky
poistné udalosti, ktoré bude platné a účinné počas trvania zmluvy,
2. smernicu pre výkon strážnej služby, v ktorej bude konkrétne a detailne vyšpecifikovaný výkon strážnej služby.
E/ Úspešný uchádzač po podpise zmluvy v zmluvne určenej lehote:
1. zabezpečí bezodkladne po uzatvorení zmluvy na vlastné náklady zaškolenie svojich zamestnancov, ktorí budú
vykonávať strážnu službu v objekte verejného obstarávateľa a vykonávať obsluhu diaľkového dohľadového centra, v
ovládaní technických prostriedkov Integrovaného bezpečnostného systému (systém C4, kamerový systém, elektrická
požiarna signalizácia...),
2. predloží menný zoznam konkrétnych zamestnancov, ktorí budú určení na výkon služby v DDC a majú platnú
bezpečnostnú previerku minimálne na stupeň Vyhradené v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností,
3. predloží menný zoznam minimálne 20 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere spĺňajúcich odbornú spôsobilosť,
zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorí sú súčasne
oslobodení od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby s potvrdením príslušného úradu a vyhlásením, že títo
zamestnanci môžu byť v prípade potreby využití na plnenie predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek
týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky
účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov.
Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie
môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v
zozname podnikateľov.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca v žiadosti o účasť
predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona o
verejnom obstarávaní vydané najneskôr k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie žiadostí o účasť (originál
alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
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1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní- vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o
schopnosti plniť finančné záväzky za posledné tri roky (2010, 2011, 2012) predložené v originálnom vyhotovení alebo
ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov - nie staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na
predkladanie žiadosti o účasť.
Banková informácia musí obsahovať stanovisko o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, informáciu o tom, že
záujemca nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, že dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet
nie je predmetom exekúcie. V prípade, že záujemca má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný
obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Záujemca zároveň predloží aj čestné
vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných
bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné,
aby záujemca preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
2. § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky
(2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ berúc do úvahy predpokladanú hodnotu zákazky požaduje preukázanie skutočnosti, že záujemca
bude/je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne a bezproblémovo plniť predmetnú
zmluvu vzhľadom na stanovený spôsob úhrad faktúr, stanovenú lehotu splatnosti faktúr.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže záujemca využiť podľa § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V
takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou konkrétny záväzok osoby,
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli zdroje záujemcovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi
inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia subdodávateľov (ktoré môžu spôsobiť ich odmietnutie)
III.2.3)Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré možu spôsobiť ich
vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca v žiadosti o účasť
predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle 108f zákona o
verejnom obstarávaní a zabezpečenie kvality § 29 zákona o verejnom obstarávaní vydané najneskôr k poslednému dňu
lehoty určenej na predkladanie žiadostí o účasť (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
1. § 108f ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti v oblasti bezpečnostných služieb a technických služieb za predchádzajúcich päť rokov (2012, 2011, 2010,
2009, 2008), resp. za roky ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich plnení; pričom celkový finančný objem za
poskytnuté služby bol kumulatívne za stanovené obdobie minimálne v hodnote 1 500 000 € s DPH a minimálne jedna
poskytnutá služba bola minimálne v hodnote 900 000 € s DPH.
Potvrdenia odberateľov (referencie) musia obsahovať:
a)názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,
b)názov/obchodné meno a sídlo poskytovateľa,
c)predmet zmluvy,
d)miesto plnenia zmluvy,
e)čas plnenia zmluvy (od - do, mesiac, rok),
f)celková zmluvná cena v EUR bez DPH a v EUR s DPH,
g)vyhlásenie odberateľa o úspešnom vykonávaní predmetu plnenia,
h)meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ primeranými požiadavkami na predmet zákazky vytvára predpoklad, že záujemca bude schopný
poskytovať služby v rozsahu a kvalite požadovanej verejným obstarávateľom a musí preukázať, že má praktické
skúsenosti s realizáciou zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. Zoznamom
poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 rokov má garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky ako aj
preukázanie skúsenosti záujemcu s plnením zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.
2. § 108f ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o schopnosti zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a
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ochranu utajovaných skutočností predložením potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti minimálne na stupeň Vyhradené,
vydaným Národným bezpečnostným úradom v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane utajovaných skutočností).
Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná
oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o
ochrane utajovaných skutočností.
Odôvodnenie:
Režim a systém ochrany objektov, na ktoré sa predmet zákazky vzťahuje, je určený v Zozname utajovaných skutočností
verejného obstarávateľa zverejneného na webovej stránke obstarávateľa (http://www.economy.gov.sk/5586menu/127271s). Zo zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti MH SR vyplýva, že utajovanými skutočnosťami sú
podľa bodu 17: súhrnný zoznam objektov osobitnej dôležitosti v pôsobnosti rezortu; podľa bodu 19: bezpečnostný
projekt ochrany a dokumentácia o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany objektov osobitnej dôležitosti.
3. § 29 zákona o verejnom obstarávaní - certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na
poskytovanie služieb zákazníkom; verejný obstarávateľ akceptuje aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému riadenia kvality.
V takom prípade verejný obstarávateľ požaduje predložiť popis tohto ekvivalentného systému riadenia kvality a
rovnocenné osvedčenia z členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané
príslušnými orgánmi členských štátov.
Odôvodnenie:
Certifikát je zárukou odbornej spôsobilosti záujemcu. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality
vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzača.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže záujemca podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou konkrétny záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca
preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti subdodávateľov (ktoré možu spôsobiť ich odmietnutie)
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby
záujemca ako súčasť žiadosti o účasť predložil originál alebo úradne osvedčenú kópiu platnej licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby a platnej licencie na prevádzkovanie technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, prípadne rovnocenné osvedčenie z členských krajín EÚ (§ 108g ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ).
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)

IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov: Počet
Počet/Minimálny počet: 1
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uchádzač postupuje v súlade s
http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/1204130/EVO_PriruckaZU_eAukcia_20121107.pdf?version=1.0&t=135358190
5437 zverejnenou na stránke http://www.evo.gov.sk. Súčasne je potrebné zabezpečiť technické predpoklady (operačný
systém Windows stabilné pripojenie na internet nainštalovaný podporovaný webový prehliadač, 128 bitové SSL
certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom pomocou HTTPS nastavený jazyk Slovenčina) pre bezproblémovú
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IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)

účasť a doručovanie notifikačných e-mailov generovaných systém EVO tzn. nastavenie mailového servera uchádzači tak,
aby prijímané mailové správy neboli blokované, vyhodnocované ako SPAM resp. ako škodlivé a boli správne doručené. V
prípade technických prekážok na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú verejného
obstarávateľa zopakovať elektronickú aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet obstarávania. O tejto
skutočnosti budú prostredníctvom systému EVO bezodkladne informovaní všetci uchádzači a bude im oznámený ďalší
postup.
Technické problémy na strane uchádzača nebudú dôvodom na opakovanie ani na zrušenie e-aukcie.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
1101/2013-2040
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 223-388790
z: 16.11.2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 23.01.2014 10:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.12.2014 10:00
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
23.01.2014
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Vyplňte: Nie
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude relizovať v listinnej podobe.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa - viď bod I.1 tohto oznámenia.
Zásielky v prípade osobného doručenia predložte do podateľne verejného obstarávateľa č. dv. 19 v čase od 08:00-15:00
hod. v pracovných dňoch na adrese: MH SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
Lehota na vysvetlenie splnenia podmienok účasti 14.12.2013 do 10:00 hod.
k bodu II.3 zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Verejný obstarávateľ v bode II.3 obdobie trvania zmluvy
neuviedol z dôvodu, že formulár v bode II.3 neponúka možnosť označenia možnosti "trvanie zmluvy na dobu
NEURČITÚ". Zadávanie zákazky a plnenie zmluvy sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zíkonov, zákona
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v zení neskorších prdpisov.
Záujemca predloží žiadosť o účasť a doklady pre splnenie podmienok účasti v termíne do 23.12.2013 do 10:00 hod.
k bodu III.3.2 - verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemca ako súčasť žiadosti o účasť predložil menný zoznam
zamestnancov, ktorí majú platnú bezpečnostnú previerku minimálne na stupeň Vyhradené v zmysle zákona o ochrane
utajovaných skutočností, ktorí sa budú oboznamovať so súťažnými podkladmi.
k bodu IV.3.4 - jedná sa o termín predkladania ŽIADOSTI O ÚČASŤ.
Záujemca doručí uzatvorenú obálku na adresu podľa bodu.I.1 tohto oznámenia označenú "UŽŠIA SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ"
pod názvom "Nepretržitá technická služba a bezpečnostná služba".
Termíny uvedené v bode IV.3.3 a v bode IV. 3.5 sú uvedené ako termíny predpokladané. Presné termíny budú určené
vo výzve na predloženie ponuky.
k bodu IV.1.2 Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky po splnení
podmienok účasti.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
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VI.4.3)

VI.5)

Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.11.2013
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