Ţellova 2
829 24 Bratislava
Slovenská republika

Výzva na predloženie ponuky.
V súlade s ustanovením § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vyzývam záujemcov k predloţeniu ponuky, v rámci
zadávania podprahovej zákazky, ktorej predmetom je:
„Zabezpečenie strážnej služby v budove ÚDZS, pobočka a SLaPA pracovisko ÚDZS
Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice“.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Adresa organizácie:
Ţellova 2, 829 24 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Zastúpená:
MUDr. Ján Gajdoš, predseda
IČO:
30 796 482
DIČ:
2021904456
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000198055/8180
Internetová adresa:
www.udzs.sk
Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:
Adresa:
PRO – TENDER s.r.o.
Smetanova 9
040 01 Košice
Kontaktná osoba:
PhDr. Peter Hloţný, MPH
Telefón:
055 2861 256
Fax:
055 2861 257
Mobil:
0905 868 882
e-mail:
protender.kosice@gmail.com, office.ke@protender.sk
Miesto plnenia:
Budova ÚDZS, pobočka a SLaPA pracovisko ÚDZS Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice.
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Zmluva:
Výsledkom zadávania podprahovej zákazky bude zmluva na poskytovanie stráţnej sluţby (ďalej
len „zmluva“) uzatvorená podľa § 577 a násl. Obchodného zákonníka na celý predmet zákazky.
Trvanie zmluvy: 48 mesiacov
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečovanie stálej 24 hodinovej stráţnej bezpečnostnej sluţby budovy
ÚDZS, pobočka a SLaPA pracoviská Košice, Ipeľská ul., 040 11 Košice:
Budova na ul. Ipeľskej v Košiciach. Jedná sa o päťpodlaţný, podpivničený objekt s posledným
technickým podlaţím. Budova, súpisné číslo 1903 sa nachádza na parc. Č. 1/7, zapísanej
v Katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Košiciach, Správa katastra Košice, LV 5913 pre
obec Košice – západ, katastrálne územie – TERASA, okres – Košice II.
K budove patrí aj:
pozemok – parcelné číslo 1/7, druh – zastavané plochy a nádvoria o výmere 636 m2,
pozemok – parcelné číslo 1/44, druh – zastavané plochy a nádvoria o výmere 930 m2,
vyčlenený GP č. 98/2007 z parcely 1/1.
Stráţenie uvedenej budovy spôsobom fyzickej ochrany je moţné vykonávať non – stop, a to
takým spôsobom, ţe pracovník vlastnej ochrany prekontroluje budovu minimálne osem krát za
24 hod. v nepravidelných intervaloch. Monitorovanie bude vykonávané z vnútra aj z vonku
a v zošite na to určenom svojim podpisom sluţbukonajúci pracovník vlastnej ochrany potvrdí
kontrolu objektu.
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
79713000-5 Stráţne sluţby
Predpokladaná hodnota zákazky: 72 000,- € bez DPH.
1.

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA UCHÁDZAČOV PODĽA
ODS. 1 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z.

§ 26

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) – g) zákona
č. 25/2006 Z. z. a preukáţe ich predloţením originálnych dokladov alebo ich overených
kópií, poţadovaných v bodoch 1.1 aţ 1.6:
1.1

Výpis (výpisy) z registra trestov alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný príslušným
súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie starší ako tri mesiace ku dňu
predloţenia ponuky, ţe nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin:
korupcie,
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
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zaloţenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
zaloţenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
1.1.1 fyzická osoba - podnikateľ predloţí výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad
vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na
ktorú je vydané ţivnostenské oprávnenie alebo iné neţ ţivnostenské oprávnenie podľa
osobitných predpisov,
1.1.2 právnická osoba - podnikateľ predloţí výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady
vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osoby, ktoré
sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača),
[Napríklad pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo
spoločnosti, predloţí uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov
predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom
konatelia, predloţí uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov a pod.]
1.2

Potvrdenie (potvrdenia) príslušného súdu alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie starší ako tri
mesiace ku dňu predloţenia ponuky, ţe voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné
konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

1.3

Potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov
sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predloţenia ponuky, ţe uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.

1.4

Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní), v ktorej
je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predloţenia ponuky, ţe uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.

1.5

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu
predloţenia ponuky, ţe uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho
sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.6

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
sluţbu.

1.7

Uchádzač môţe doklady uvedené v bode 1.1 aţ 1.6 nahradiť predloţením overenej kópie
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní.
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1.8

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z dokladov uvedených v bodoch 1.1 aţ 1.7 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môţe
ich uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.9

Ak má uchádzač sídlo v štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môţe ho uchádzač nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.

1.10

Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia spĺňa aj:
Uchádzač, ktorému nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závaţné
porušenie odborných povinností, ktoré dokáţe verejný obstarávateľ preukázať.
Za závaţné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode
obmedzujúcej súťaţ vo verejnom obstarávaní a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé
porušenie zmluvných povinností, ktoré moţno preukázať konečným rozhodnutím orgánu
verejnej moci, v súlade s definovaním konečného rozhodnutia v § 26 ods. 6 zákona
č. 25/2006 Z. z.. Lehota uvedená v tomto odseku plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie
stane konečným.
Uchádzač, ktorému nebola uloţená pokuta alebo mu bola uloţená zníţená pokuta podľa
§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1.11
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za kaţdého člena skupiny
dodávateľov osobitne.
2.

PODMIENKY

ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM
EKONOMICKÉHO A FINANČNÉHO POSTAVENIA

OBSTARÁVANÍ,

TÝKAJÚCE

SA

Uchádzač v ponuke predloţí nasledovné doklady, ktorými preukazuje ekonomické a finančné
postavenie:
2.1
§ 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:
Minimálna úroveň poţadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.
z.:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, ktorým uchádzač preukáţe, ţe nie je v
nepovolenom debete a ţe si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo
zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Výpis z účtu
verejný obstarávateľ neuzná. Predloţené vyjadrenie musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu
predloţenia ponuky. K vyjadreniu banky/bánk sa poţaduje predloţiť aj čestné vyhlásenie
uchádzača, ţe má otvorené účty len v bankách, od ktorých predloţil vyjadrenie. Výpis z účtu sa
nepovaţuje za potvrdenie banky.
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2.2
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa §
27 zákona č. 25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných
minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní poţadovanej/poţadovaných verejným obstarávateľom a
rovnako musí byť zrejmé, ţe preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V prípade, ţe uchádzač
vyuţije na preukázanie ekonomického a finančného postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase predloţenia ponuky, je uchádzač povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, ţe pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie vyuţíva na preukázanie ekonomického a finančného postavenia v súlade s § 27
ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z..
2.3
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní,
poţaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1 týchto súťaţných podkladov, za
všetkých členov skupiny spoločne.
2.4
Vyţaduje sa predloţenie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
uvedených podľa bodu 2.1 týchto súťaţných podkladov.
3.

PODMIENKY

ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM
TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

OBSTARÁVANÍ,

TÝKAJÚCE

SA

Uchádzač v ponuke predloţí nasledovné doklady, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky:
3.1

§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:
Minimálna úroveň poţadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č.
25/2006 Z. z.:
Uchádzač predloţí zoznam zmlúv realizovaných ku dňu predloţenia ponuky za roky
2008, 2009, 2010 alebo za obdobie v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, týkajúcich sa rovnakého alebo podobného predmetu zákazky doplnený
potvrdeniami s nasledovnými údajmi: obchodné meno a adresy sídla objednávateľa,
kontaktná osoba, výška zmluvnej ceny, trvanie zmluvy (začiatok a koniec) a úplného
kontaktu na osobu, ktorá tieto údaje potvrdí. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ
podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ.
Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ, ak to nie je moţné, čestným vyhlásením záujemcu o ich dodaní.

3.2

§28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.:
Minimálna úroveň poţadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č.
25/2006 Z. z.:
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Uchádzač preukáţe, ţe sluţbu budú poskytovať bezpečnostní pracovníci, ktorí sú
vybavení prostriedkami na odvrátenie útoku. Uvedené uchádzač preukáţe vyhlásením a
zoznamom osôb s údajmi o ich odbornej kvalifikácii.
3.3

Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť
podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej/identifikovaných
minimálnej/minimálnych
úrovne/úrovní
poţadovanej/poţadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, ţe
preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V prípade, ţe uchádzač vyuţije na preukázanie
technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na
ich právny vzťah v čase predloţenia ponuky, je uchádzač povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, ţe pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať
s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť vyuţíva na preukázanie technickej/odbornej
spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z..

3.4

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom
obstarávaní, poţaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa bodov 3.1 – 3.2 súťaţných
podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.

3.5

Vyţaduje sa predloţenie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
uvedených podľa bodov 3.1 – 3.2 súťaţných podkladov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium č. 1:
Celková zmluvná cena za denný výkon strážnej služby v € vrátane súvisiacich sluţieb, ktorou
sa rozumie celková cena za výkon stráţnych sluţieb/výjazdu vrátane dopravných nákladov podľa
bodu 2.3 časť C. Opis predmetu zákazky súťaţných podkladov. V prípade uchádzača, ktorý je
platiteľom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH
sa bude hodnotiť cena bez DPH.
Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria:
Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky Celkovej zmluvnej ceny za denný výkon stráţnej sluţby v
€ vrátane súvisiacich sluţieb, uvedenej v dokumente Plnenie kritérií v jednotlivých ponukách.
Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú zmluvnú fakturačnú cenu v €
vrátane súvisiacich služieb za predmet zákazky.
Podmienky na získanie súťažných podkladov:
Lehota na prijatie ţiadosti o súťaţné podklady:
Dátum: 08.02.2011
Čas: 14.30 hod.
Úhrada za súťaţné podklady: Nie.
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Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou:
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu:
Názov:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo:
829 24 Bratislava
Ulica:
Ţellova 2
Podateľňa
Pracovný čas: 08.00 – 14.00 hod.( pondelok – piatok)
Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu:
Názov:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo:
829 24 Bratislava
Ulica:
Ţellova 2
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 21.02.2011 Čas:14.00 hod.
Otváranie obálok s ponukami
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 22.02.2011 o 13:00 hod. na adrese:
Názov:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo:
829 24 Bratislava
Ulica:
Ţellova 2
Miestnosť:
zasadacia na 3. posch.
Doplňujúce informácie:
Podmienkou na poskytnutie súťaţných podkladov je predloţenie písomnej ţiadosti uchádzača
o vydanie súťaţných podkladov, ktorú zašle na adresu:
PRO – TENDER s.r.o.
Smetanova 9, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel.:
055/2861 256
fax:
055/2861 257
e-mail:
protender.kosice@gmail.com
URL:
www.protender.sk
Ţiadosť o vydanie súťaţných podkladov musí 1byť podpísaná oprávneným zástupcom
uchádzača. Pri vyţiadaní súťaţných podkladov faxom, príp. elektronickou poštou, uchádzač musí
potvrdiť ţiadosť aj písomnou formou v originálnom vyhotovení. Aţ po obdrţaní písomnej
ţiadosti sa odošlú súťaţné podklady uchádzačovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
povaţovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač v lehote do piatich dní od
oznámenia prepravcu o uloţení zásielky neprevezme.
V Bratislave, 20.01.2011
MUDr. Ján Gajdoš
predseda
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