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Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1  IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA   

1.1 Obstarávateľ: 
  Názov spoločnosti: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

       Sídlo organizácie: Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
       IČ DPH: SK 2020523868, IČO: 31718922, DIČ: 2020523868  
       VÚB Prešov 3704-572/0200 
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P 

 
 Kontaktná osoba: Ing. Jozef Boržík 
 Tel:   421-/051/7470221 

       e-mail:  kon@dpmp.sk 
  
1.2 Štatutárny orgán DPMP, a. s., predstavenstvo akciovej spoločnosti v zastúpení:  

Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva 
Martin Anderko, člen predstavenstva 

 
1.3 Adresa pre písomné doručovanie:  

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.,                                                                    
P.O.Box 170                                                      
081 70 Prešov 

 
 

2  ZÁKAZKA 

2.1 Názov zákazky: Nepretržitá strážna služba. 
   
2.2 Kód služby podľa platných klasifikácií:  

CPV : 79713000-5  
 
 
3 KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

3.1 Požaduje sa ponuka na kompletnú zákazku.   
 

 
4  FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

4.1 Financovanie z vlastných prevádzkových prostriedkov obstarávateľa . 
 

4.2 Mesačnú faktúru za vykonané služby predloží dodávateľ vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 
Prílohou faktúry bude mesačný výkaz odpracovaných hodín. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej 
doručenia. Obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie zmluvy.  

 
 
5  ZMLUVA 

5.1 Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

 
5.2 Zmluva bude uzavretá na obdobie 2 roky, s možnosťou predĺženia až do vyčerpania limitu podľa 

vyhlášky  UVO č. 153/2016, §1 bod e. 
 

5.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytovanie požadovanej zákazky je uvedené 
v časti  „X. Obchodné a zmluvné podmienky“. 

 
 

6  MIESTO A LEHOTA POSKYTOVANIA ZÁKAZKY 

6.1 Miesta poskytovania:   Areál DPMP, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice. 
 Areál DPMP, a. s., Solivarská 2, Prešov Solivar. 

mailto:kon@dpmp.sk
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6.2 Lehota poskytovania zákazky: 2 roky, s možnosťou predĺženia podľa 5.2   

 
7  OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ 

7.1 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 
verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 
 

7.2 Účasť v súťaži podľa bodu 7.1 bude posudzovaná na základe dokladov predložených v zmysle bodu 
1.3 časti VII, Podmienky účasti uchádzačov.  

 
7.3 Ak ponuku predloží právnická osoba, napĺňajúca podmienky uvedené v  bode 7.1, bude táto ponuka 

z verejnej súťaže vylúčená. 
 
 
8  PREDLOŽENIE PONUKY                  

8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
 

8.2 Uchádzač predloží ponuku elektronicky, zaslaním na mailovú adresu uvedenú v bode 1.1. Ponuka 
musí obsahovať dve časti , časť „Kritériá“ a časť „Ostatné“. Požadujeme, aby každá z týchto častí 
tvorila samostatný súbor, resp. skupinu súborov označenú  ako „Kritériá“, resp. „Ostatné“..  

 

8.3 Pre posudzovanie splnenia lehoty na predkladanie ponúk (ako aj všetkých ostatných lehôt 
doručenia), rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi. 

 
 
9  VARIANTNÉ RIEŠENIE 

9.1   Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
 
10    PLATNOSŤ PONUKY 

10.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30. 09. 2021. 
 
10.2   V prípade  uplatnenia  revíznych  postupov  obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom    
          predĺžení lehoty viazanosti ponúk. Počas lehoty viazanosti je uchádzač viazaný svojou ponukou. 
 
 
11   NÁKLADY NA PONUKU 

11.1   Všetky výdavky  spojené  s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku    
          voči obstarávateľovi. 

 
11.2   Ponuky doručené  na adresu obstarávateľa  a predložené  v lehote  na predkladanie ponúk sa počas  
          plynutia lehoty viazanosti, ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú   
          ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži. 
 

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

1 DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

1.1 Poskytovanie  vysvetlení  a  iné  dorozumievanie   /ďalej  len „informácie“/   medzi  obstarávateľom a  
          uchádzačmi možno uskutočňovať  len  elektronickými prostriedkami. 
  
1.2 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi obstarávateľom a uchádzačom, najmä 

písomností, s ktorých doručením sa spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o 
momente doručenia do vlastných rúk podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov.    

 
2    VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

2.1 V prípade nejasností týkajúcich sa podmienok účasti, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, môže ktorýkoľvek z uchádzačov v súlade s bodom 1 časti II. Dorozumievanie a 
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vysvetľovanie požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na  mailovej adrese uvedenej 
v bode 1.1 . 
kontaktná osoba pre VO: Ing. Jozef Boržík, referent  VO, e-mail:  kon@dpmp.sk 
Obhliadka miesta poskytovania zákazky je možná, p. Milan Gall, e-mail: milan.gall@dpmp.sk. 
 

 
2.2 Za  včas   doručenú   požiadavku   uchádzača   o  vysvetlenie   sa   považuje požiadavka  doručená   

v elektronickej forme  najneskôr do  18.6.  2021. 
 
3   OHLIADKA MIESTA POSKYTOVANIA ZÁKAZKY 

3.1 Ohliadka miesta poskytovania zákazky je možná. 
 
 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

1  JAZYK PONUKY 

1.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty požadované v  týchto súťažných podkladoch musia byť 
predložené a vyhotovené  v slovenskom jazyku. 

 
1.2 Ak  ponuku   predkladá  uchádzač  so  sídlom  mimo  územia  Slovenskej  republiky,  musí  predložiť  
          doklady,  ktorými  preukazuje  splnenie  podmienok  účasti  vo  verejnej  súťaži  v  pôvodnom  jazyku  

a  súčasne  musia byť preložené do  slovenského  jazyka okrem dokladov predložených v českom 
jazyku.  V  prípade  zistenia  rozdielov v  obsahu   predložených   dokladov   je  rozhodujúci  preklad  
v  slovenskom   jazyku.  

 
2  Obsah ponuky 

2.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú 
ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné““. 

2.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
2.2.1. Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky označená slovom „Ostatné“  (v ktorej nesmie byť 

uvedený návrh na plnenie kritéria na vyhodnocovanie ponúk) musí obsahovať: 
2.2.1.1 identifikačné údaje uchádzača, t.j. názov a sídlo, atď.... v rovnakej štruktúre údajov ako 

sú identifikačné údaje obstarávateľa v bode 1 časti I. Všeobecné informácie, 
2.2.1.2 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v ponuke, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
2.2.1.3 kópiu platného Výpisu z obchodného registra použiteľného pre právne účely, resp. 

platného  živnostenského oprávnenia, zo spôsobilosťou na výkon požadovanej služby. 
2.2.1.4 kópiu oprávnenia  vykonávať  činnosť  v rozsahu  predmetu  zákazky na  základe 

licencie číslo ................ vydanej KR PZ, 
2.2.1.5 doklady a dokumenty podľa časti VII. Podmienky účasti uchádzačov,  
2.2.1.6 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom, podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
2.2.1.7 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením kópií úradných dokladov, ako aj 

osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, podpísané uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzač. 

  
2.2.2. Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky „Kritéria“ musí obsahovať: 

2.2.2.1 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (tabuľky č. 1/IX až 4/IX), podpísaný 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

 
3  Splnenie podmienok účasti uchádzačov 

3.1 Hodnotenie splnenia  podmienok účasti uchádzačov podľa časti  VII.  Podmienky účasti uchádzačov   
          bude založené na posúdení splnenia :  
 

3.1.1   podmienok účasti  vo verejnom  obstarávaní  týkajúcich  sa osobného  postavenia  uchádzača,     
             finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti.     

 

mailto:kon@dpmp.sk
mailto:kon@dpmp.sk
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3.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov 
a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti VII. Podmienky účasti  
uchádzačov. 

 

3.3 Všetky  doklady  a  dokumenty  požadované  v  časti   VII. Podmienky účasti uchádzačov  musia  byť  
súčasťou ponuky. 

 
3.4 Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 
 

3.5 Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil 
neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.   

 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

1.  OZNAČENIE OBALOV PONÚK 

1.1 Uchádzač predloží ponuku v samostatnom súbore. 
 
1.2 Sprievodná mailová informácia ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :   

20.2.1 obchodné meno a adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1  

20.2.2 obchodné meno a sídlo uchádzača 

20.2.3 označenie „Verejná súťaž “ 

20.2.4 označenie heslom verejnej súťaže „Strážna služba“ 

 
2.  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
2.1 Ponuky je potrebné zaslať na mailovú adresu obstarávateľa :  
 
2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom :             24. 6. 2021  o  09:00 hod. 

Pracovný čas: 8,00 -14,00 h. /pondelok-piatok/. 
 
2.3 Ponuka   predložená    po  uplynutí   lehoty  na   predkladanie   ponúk   bude   uchádzačovi   vrátená  
          neotvorená. 
 

 
Časť V. 

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk 

1.  OTVÁRANIE PONÚK 

a. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: 
          Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice,  
          v kancelárii výkonného riaditeľa na 1. poschodí, č. dv. 22. 

 

 
2.  DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

a. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné 
osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhodnocovania vyhlásenej verejnej 
súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

 
3. PRESKÚMANIE PONÚK 

a. Komisia preskúma, či všetky ponuky splňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka :  
3.1.1 obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok  účasti vo verejnej súťaži, 
3.1.2 obsahuje náležitosti uložené v bode 3, časti III., Príprava ponuky. 
3.1.3 zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej 

súťaže a v týchto súťažných podkladoch. 
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b.      Platnou   ponukou  je  ponuka,   ktorá   vyhovuje   všetkým   požiadavkám   a  špecifikáciám   
podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a podľa týchto súťažných podkladov  a zároveň 
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,  ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentami.  
Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené. 

c.      Uchádzač,  ktorý nesplní podmienky stanovené obstarávateľom,  uvedené  v oznámení  
o vyhlásení verejného  obstarávania  a  v súťažných podkladoch,  bude  upovedomený  o 
vylúčení  jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 
 
4.  VYSVETĽOVANIE PONÚK 

a.      Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk, so stanovením primeranej 
lehoty. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 

b.     Ak sa objaví pri tejto zákazke mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu tejto zákazky, 
komisia písomne  požiada uchádzača  o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre 
jej cenu podstatné.  

 
5.  MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

a.     Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 
   

 
6.  VYHODNOCOVANIE PONÚK 

a.     Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené pre formálne nedostatky z verejnej súťaže, budú 
vyhodnocované len podľa kritéria na  vyhodnotenie  ponúk  uvedených  v  oznámení  o  
vyhlásení  verejnej súťaže a spôsobom určeným v časti  IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a  
pravidlá ich uplatnenia.  

b.     Ponuka, ktorej časť „Kritériá“ bude vyhodnotená na prvom mieste, bude následne 
prekontrolovaná v časti „Ostatné“ podmienky účasti.  V prípade vylúčnia, bude posudzovaná 
obdobným spôsobom ponuka ďalšia umiestnené v poradí podľa časti „Kritériá“.  

 

 
Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

 
1.  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

1.1  Obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi tak, že zostaví poradie úspešných 
uchádzačov podľa vyhodnotenia časti „Kritériá“. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, 
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.  

 
1.2   Úspešnemu uchádzačovi obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom pošle  
        oznámenie,   že  neuspeli,  s  uvedením  dôvodov  neprijatia  ponuky  a  s  identifikáciou  úspešného  
        uchádzača a informáciou o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť 

podaná žiadosť o nápravu. 
 
 
2.  UZAVRETIE ZMLUVY 

2.1 Obstarávateľ   uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v  lehote  viazanosti  ponúk, v súlade 
s ustanovením  § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2.2  Obstarávateľ je povinnou osobou a vzťahuje sa naňho povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zo 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Obstarávateľ zverejní zmluvu v plnom rozsahu vrátane príloh, súčastí a dodatkov v zmysle cit. 
zákonov.  

 
 

Časť VII. 
Podmienky účasti uchádzačov 
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1 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 

PODĽA § 32 ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
 
1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1,2,3 

a 4 Zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015  a preukáže ich predložením originálnych dokladov 
alebo ich úradne overených kópií, ktoré musia byť súčasťou ponuky. 

 
1.2 Uchádzač môže nahradiť predloženie dokladov v zmysle bodu 1.1 zápisom v zozname 

hospodárskych subkjektov v zmysle § 152 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zápis 
musí mať platnosť dlhšiu ako je lehota viazanosti ponúk týchto súťažných podkladov.  
  

1.2 Uchádzač musí byť majneskôr do  30.6.2021 registrovaný v Registri partnerov verejného sektora. 
V prípade, že v čase predloženia ponuky nebude registrovaný v Registri partnerov verejného sektora, 
musí predložiť čestné prehlásenie , že tak do 30.6.2021 učiní a predloží v zmysle § 4 ods. 2, resp. 3 , 
4  Zákona č. 315/2016 Z.z.  všetky údaje o partnerovi verejného sektora.   

 
 
2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A 

EKONOMICKÉHO POSTAVENIA PODĽA § 33 ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
 
Uchádzač  musí preukázať finančné a ekonomické postavenie predložením nasledovných originálnych 
dokladov alebo ich úradne overených kópií podľa § 33 ods. 1 písm. c)  zákona o verejnom obstarávaní, 
ktoré musia byť súčasťou ponuky, a to:  
 
§ 33 ods. 1 písm. c) súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich, 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
k § 33 ods. 1 písm. c) dokladmi z účtovnej závierky zostavenej k poslednému dňu predchádzajúceho 
účtovného obdobia: 
       -     právnické osoby – výkaz Úč POD (Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve)  k 31. 

12. 2020.  
- uchádzač – právnická osoba, musí vykazovať kladnú hodnotu vlastného imania (zistená 

z účtovnej závierky za rok 2020), 
- fyzické osoby – výkaz Úč FO (Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve), zhotovený              k 

31. 12. 2020. 
- uchádzač – fyzická osoba, musí vykazovať kladný rozdiel majetku a záväzkov. 

 
k § 33 ods. 1 písm. d) predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti poskytovania strážnej služby 
za predchádzajúci hospodársky  rok (r. 2020), v ktorom uchádzač preukáže, že dosiahol obrat za rok 
v minimálnej výške 400 000,- EUR . 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia 
medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 6 cit. zákona. 

 
3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ 

SPÔSOBILOSTI PODĽA § 34 ZÁKONA Č. 343/2016 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
 
Uchádzač  musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť predložením nasledovných originálnych 
dokladov alebo ich úradne overených kópií podľa § 38 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré musia byť 
súčasťou ponuky, a to:  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 

Splnenie uvedenej podmienky uchádzač preukazuje zoznamom minimálne 3 poskytnutých služieb za 
predchádzajúce tri roky (2018, 2019, 2020).  
Uchádzač musí preukázať poskytovanie strážnej služby za uvedené obdobie, pričom  každý rok 
samostatne musia minimálne 3 zmluvné kontrakty.  
V zozname poskytnutých služieb uvedie názov a obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo 
miesta podnikania, predmet poskytnutej služby, zmluvnú cenu za dodaný predmet zákazky, lehotu dodania 
služby.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia 
medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 6 cit. zákona. 
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
 
Obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač v Zmluve o výkone nepretržitej strážnej služby pre 
DPMP, a.s.  zaviazal, že nebude nelegálne zamestnávať zamestnancov v súvislosti s touto zákazkou. 
V prípade, že kontrolný orgán (inšpektorát práce) zistí nedostatky v tejto súvislosti, preberá zodpovednosť 
a uhradí sankciu stanovenú kontrolným orgánom      
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia 
medzi podmienky účasti podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z.z. .  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
 
Obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač sa preukázal potvrdenou žiadosťou na vyňatie svojich 
zamestnancov zabezpečujúcich nepretržitú strážnu službu v rozsahu časť VIII. Opis predmetu zákazky, 
z povinnosti vykonávať mimoriadnu a alternatívnu službu v zmysle zákonov – 570/2005 Z.z.  o brannej 
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 569/2005 Z.z. 
o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.   
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia 
medzi podmienky účasti je z dôvodu, že Obstarávateľ je určeným subjektom hospodárskej 
mobilizácie a musí v čase krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu zabezpečovať 
opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii. 
 
 

Časť VIII. 
OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. Predmet zákazky 

1.1 Predmetom zákazky je: 
 Zabezpečovanie nepretržitej strážnej služby v areáli DPMP, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice 

a DPMP, a.s., Solivarská 2, Prešov Solivar vykonávanej podľa nižšie uvedeného časového 
harmonogramu zamestnancami uchádzača. 

 Zabezpečenie ozbrojeného doprovodu dodávateľa 2 osobami do 30 minút od nahlásenia 
požiadavky objednávateľa pri prevoze hotovosti do 40 hodín mesačne. 

 Ochrana majetku obstarávateľa v areáloch  DPMP, a. s.   
 Zabezpečovanie strážnej služby. 
 Hliadková služba. 
 Vykonávanie dychovej skúšky. 
 Obsluha na vstupných bránach do areálov obstarávateľa. 
 Evidencia pohybu motorových vozidiel a dopravných prostriedkov pri výjazde a vjazde do areálov 

obstarávateľa vrátane ich kontroly. Obhliadka vozidiel a nahlásenie poškodených vozidiel. 
Súčasťou kontroly je kontrola a evidencia vývozu šrotu, odpadu a všetkého materiálu z areálov.  

 Evidencia pohybu osôb – zamestnancov obstarávateľa z a do areálu, evidencia (vedenie knihy 
návštev), ohlasovanie a doprovod cudzích osôb v areáli obstarávateľa na Bardejovskej 7, 
Ľubotice.  

 Informátorská služba. 
 Zabezpečovanie kľúčového režimu. 
 Zabezpečenie napojenia na centrálny pult ochrany (pokladňa, sklad cestovných lístkov a hlavný  

sklad v objekte DPMP, a. s. na Bardejovskej 7, Ľubotice) so zabezpečením výjazdu v prípade 
narušenia objektu.  

 Pravidelná pochôdzková činnosť, v nočných hodinách po odstavení dopravných prostriedkov 
zamestnanci uchádzača vykonávajú vizuálnu kontrolu dopravných prostriedkov a v prípade 
nedostatkov ihneď ohlásia túto skutočnosť zodpovednému pracovníkovi obstarávateľa. 

 Zabezpečovanie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase v areáloch obstarávateľa podľa 
smernice. 

 
1.2 Obstarávateľ požaduje zabezpečenie predmetu zákazky uchádzačom vo vlastnom mene, na 

vlastné náklady, bez subdodávky, zamestnancami uchádzača v hlavnom pracovnom pomere. 
 

1.3 Podrobnejšia špecifikácia (súhrn povinností a opatrení) týkajúca sa zabezpečovania nepretržitej 
strážnej služby je uvedená v Návrhu zmluvy o dielo a Smernici na ochranu majetku (požiarnej 
ochrane, príp. vykonávania dychových skúšok), ktorú musí úspešný uchádzač v spolupráci s 
obstarávateľom vypracovať najneskôr k dátumu účinnosti Zmluvy o dielo. 
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1.4 Zdôrazňujeme, že musia byť ocenené všetky položky uvedené v tabuľkách 1/IX – 5/IX pre 

ocenenie zákazky a vypracované vyššie uvedené kalkulácie, ktoré sú prílohami zmluvy. 
 

2. Požiadavky na predmet zákazky 
2.1 Požadovaný časový harmonogram: 

 
1. Objekt DPMP, a. s. Bardejovská 7, Ľubotice 

 Počet  
službukonajúcich zamestnancov uchádzača 

Denná zmena 
v čase od 7.00 do 19.00 h. 

Nočná zmena 
v čase od 19.00 do 7.00 h. 

Pracovné dni (Po-Pia) 3 3 

Dni pracovného pokoja (So – Ne) 2 2 

Dni pracovného voľna (sviatky) 2 2 

 
 

2. Objekt DPMP a. s, Solivarská 2, Prešov Solivar 

 Počet  
službukonajúcich zamestnancov uchádzača so strážnym psom 

Denná zmena 
v čase od 6.00 do 18.00 h. 

Nočná zmena 
v čase od 18.00 do 6.00 h. 

Pracovné dni (Po-Pia) 1 1 

Dni pracovného pokoja (So – Ne) 1 1 

Dni pracovného voľna (sviatky) 1 1 

 
 

Časť IX. 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
 
1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
 
Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je Celková cena za celý požadovaný predmet zákazky v EUR 
bez DPH za 1 rok poskytovania služby.  
 
2. Spôsob vyhodnotenia ponúk 
 

2.1 Komisia určí úspešného uchádzača podľa výšky navrhnutej celkovej ceny za celý požadovaný 
predmet zákazky v EUR bez DPH za 1 rok poskytovania služby. To znamená, že úspešným sa 
stane uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu za celý požadovaný predmet zákazky v EUR 
bez DPH po prehodnotení splnenia predmetu zákazky v zmysle bodu 1.3 časti VIII. Opis predmetu 
zákazky. To znamená, že ponuka uchádzača (ceny uvedené v kalkuláciách), ktorá bude v rozpore 
s § 118 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, bude z verejnej súťaže vylúčená 
a úspešným sa stane uchádzač s ďalšou v poradí najnižšou celkovou ponukou, ktorá je v súlade s 
§ 118 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Hodnotiť sa bude cena stanovená na dve 
(2) desatinné miesta v tabuľke č. 5/IX. 

 
 

Tabuľka č. 1/IX – Ocenenie zákazky za zabezpečenie nepretržitej strážnej služby v areáli DPMP, a.s., 
Bardejovská 7, Ľubotice 

Predmet 
zákazky 

Výkon za  rok   
[hod.] 

Cena výkonu 
strážnej služby za 1 

hodinu v EUR bez 
DPH  

Celková cena  

v EUR bez DPH 

DPH 

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH 
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Strážna služba 
v areáli DPMP, 
a.s., Bardejovská 
7, Ľubotice 

24 888 

 
1
cena sa uvedie do 

tab. č. 5/IX 

   

 
 

Tabuľka č. 2/IX – Ocenenie zákazky za zabezpečenie nepretržitej strážnej služby so strážnym psom 
v areáli DPMP, a.s., Solivarská 2, Prešov Solivar   

Predmet 
zákazky 

Výkon za  rok   
[hod.] 

Cena výkonu 
strážnej služby so 
strážnym psom za 

1 hodinu v EUR bez 
DPH  

Celková cena  

v EUR bez DPH 

DPH 

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH 

Strážna služba so 
strážnym psom 
v areáli DPMP, 
a.s., Solivarská 2, 
Prešov Solivar 

8 760 

 

2 
cena sa uvedie 
do tab. č. 5/IX 

   

 
 

Tabuľka č. 3/IX – Ocenenie zákazky za zabezpečenie napojenia na centrálny pult ochrany (pokladňa,  
sklad cestovných lístkov a hlavný sklad v objekte DPMP, a.s. na Bardejovskej 7, Ľubotice) 

Predmet 
zákazky 

Počet 
mesiacov za  

       1 rok  

Cena služby v EUR 

bez DPH za mesiac 

Celková cena  

v EUR bez DPH 

DPH 

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH 

Napojenie na 
centrálny pult 
ochrany 

12 

 
3
cena sa uvedie do 

tab. č. 5/IX 

   

 
 

Tabuľka č. 4/IX – Ocenenie zákazky za zabezpečenie ozbrojeného doprovodu vozidlom dodávateľa  2 
osobami do 30 minút od nahlásenia požiadavky objednávateľa pri prevoze hotovosti do 40 hodín mesačne  

Predmet zákazky 
Počet hodín 

za 1 rok 

Cena výkonu v EUR 

bez DPH za 1 hodinu 

Celková cena  

v EUR bez DPH 

DPH 

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH 

Ozbrojený doprovod 
vozidlom dodávateľa 
2 osobami  pri 
prevoze hotovosti 

480 

 
4
cena sa uvedie do 

tab. č. 5/IX 

   

 
 

Tabuľka č. 5/IX – Sumárna tabuľka - ocenenie zákazky Nepretržitá strážna služba a zabezpečenie prevozu 
hotovosti 

Predmet 
zákazky 

Celková cena za 
strážnu službu 
v areáli DPMP, 

a.s., 
Bardejovská 7, 

Ľubotice         
v EUR bez 

DPH 

Celková cena za 
strážnu službu 

so strážnym 
psom v areáli 
DPMP, a.s., 

Solivarská 2, 
Prešov Solivar 

v EUR bez 
DPH 

Celková cena za 
napojenie na 
centrálny pult 

ochrany 
v EUR bez 

DPH 
 

Celková cena za 
ozbrojený 

doprovod vozidlom 
dodávateľa pri 

prevoze hotovosti 

v EUR bez DPH 

 

 
Celková cena za 
celý požadovaný 
predmet zákazky 

 
v EUR bez DPH 

 

Nepretržitá 
strážna služba 
a zabezpečenie 
prevozu 
hotovosti 
 

1
 cena z tabuľky 

č. 1/IX 
 

2 
cena z tabuľky  

č. 2/IX 
 

3 
cena z tabuľky  

č. 3/IX 

 

4 
cena z tabuľky 

č. 4/IX 
 

* hodnotená 
cena 
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Upozornenie: cena musí zodpovedať Minimálnym mzdovým nákladom na výkon práce (cena práce) 
zamestnanca SBS v strážnej službe pri dodržaní zákonom stanovených podmienok podľa SBSK. 
http://www.sksb.sk/docs/Min_mzdove_naklady_cena_prace_SBS_rok_2021.pdf 

 
 
 

Časť X. 
  OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY  

 
1. Obchodné a zmluvné podmienky 
 

1.1 Obchodné podmienky poskytnutia zákazky sú obstarávateľom uvedené v priložených záväzných 
zmluvných podmienkach, tieto musia byť súčasťou Zmluvy o dielo.  

 

1.2 Uchádzač preberie obstarávateľom vypracované záväzné zmluvné podmienky do svojho návrhu 
Zmluvy o dielo a môže do svojho návrhu doplniť len také obchodné podmienky, ktoré nie sú v rozpore 
s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi a nevymykajú sa 
obvyklým zmluvným podmienkam.  

 

1.3 Uchádzač akceptuje dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa Zákona č. 82/2005 Z.z. 
a akceptuje uhradiť všetky sankcie, ktoré by z nedodržiavania citovaného zákona vznikli a budú 
prenesené na ťarchu uchádzača.   

 

1.4 Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr k dátumu podpisu Zmluvy o dielo: 

 mal uzavretú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľskou činnosťou 
na sumu minimálne 300 000.- €  v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom zmluvy 
a poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím 
(predloží overenú kópiu poistnej zmluvy), 

1.5 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a súťaž zopakovať. 
 


