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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388790-2013:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Strážne služby
2013/S 223-388790
Predbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
Služby
Smernica 2009/81/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
686832
Mierová 19
Kontaktné miesto (miesta): Mierová 19
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Beláková
827 15 Bratislava 212
SLOVENSKO
Telefón: +421 248541317
E-mail: belakova@economy.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: www.economy.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)

Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

I.4)

Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom:
Nepretržitá technická služba a bezpečnostná služba
II.2)

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.
SK010

II.3)

Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4)

Stručný opis povahy a rozsahu prác alebo povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
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
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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 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.
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79713000, 79711000, 79710000

II.6)

Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 15.11.2013

II.7)

Doplňujúce informácie:
Zmluva sa bude uzatvárať 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 zákonov, 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. E-aukcia.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:

III.2)

Podmienky účasti

III.2.1)

Informácie o vyhradených zákazkách
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Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)

Doplňujúce informácie:

VI.3)

Informácie o všeobecnom zákonnom rámci

VI.4)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
14.11.2013
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