
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

      Žellova 2, 829 24  Bratislava 

    

Výzva na predloženie ponuky 
podľa Prílohy č. 4 - Prioritné služby kategórie č. 4 - Pátracie a bezpečnostné služby k zákonu č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Názov predmetu zákazky: 

Zabezpečenie strážnej služby 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Sídlo:  Žellova 2, 829 24  Bratislava 25 

Zastúpený: MUDr. Tomáš Haško, MPH, predseda úradu 

IČO:  30 796 482 

DIČ:  2021904456 

IČ DPH: Nie je platcom DPH  

Zriadený: zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov 

Kontakt:  Mgr. Ingrid Bereczová, 02/20856110 

e-mail: ingrid.bereczova@udzs-sk.sk 

1. Typ zmluvy: 
Zmluva o poskytnutí služieb na 24 mesiacov 

2. Miesto poskytnutia služieb: 
Ipeľská 1, Košice 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladá sa 59.568,00 ,- eur bez DPH/ 24 mesiacov 

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 zabezpečenie strážnej služby nepretržitou službou 24 hodín denne, 7 dní v týždni 1 
zamestnancom poskytovateľa (vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja a vo 
sviatok) na 24 mesiacov 

 predmetom služby bude stráženie a komplexné zabezpečenie ochrany objektu a majetku 
objednávateľa, zamestnancom objednávateľa a tretích osôb oprávnene sa zdržujúcich 
v priestoroch objednávateľa 

 objektom sa rozumie budova o zastavanej ploche 590 m2 s celkovou plochou všetkých 
poschodí 3280 m2 

 k objektu prislúcha vonkajší areál o ploche cca. 2300 m2  a ostatný nehnuteľný majetok 

 objekt má 6 poschodí vrátane suterénu 

 predmetom stráženia a komplexného zabezpečenia ochrany je aj ostatný hnuteľný 
majetok nachádzajúci sa v tomto areáli na Ipeľskej 1 v Košiciach ako najmä 



Dieselagregát, sklad tlakových nádob, rozvodné skrine a ostatné predmety 
nachádzajúcich sa v objekte a jeho areály 

 predmetom stráženia a komplexného zabezpečenia ochrany je aj zabezpečenie 
stráženia objektu proti vniknutiu nepovolaných osôb 

 objednávateľ požaduje vykonať strážnu službu statickou službou na vrátnici, kde zároveň 
plní úlohu informátora a v mimopracovnom čase od 18,00 hod. do 07,00 hod. 
v kombinácii s preukázateľnými obchôdzkami v areály a priestoroch objednávateľa v min. 
trojhodinových intervaloch 

 

4. Splnenie podmienok účasti 
Oprávnenosť uchádzača  poskytovať službu podľa  § 32 ods. 1 písm. e) v spojitosti s § 

32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ preverí 

z verejne dostupných zdrojov.  

5. Požiadavky verejného obstarávateľa 
Strážna služba musí byť vykonávaná v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o 
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na základe platnej licencie. 
 

6. Podmienky financovania 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Predmet zákazky sa bude financovať 
z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na základe doručenej faktúry. Poskytovateľ 
služby vo faktúre uvedie počet hodín v mesiaci x hodinová sadzba v eur bez DPH, 
hodnotu DPH a hodinovú sadzbu v eur vrátane  DPH. V prípade ak poskytovateľ nie je 
plátca DPH uvedie počet hodín v mesiaci x hodinovú sadzbu v eur. 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Konečná celková zmluvná cena na 24 mesiacov v  EUR s DPH. 

8. Doplňujúce informácie 
V prílohe predkladá verejný obstarávateľ k nahliadnutiu návrh Zmluvy o poskytnutí služby, 
ktorá sa bude uzatvárať  s úspešným uchádzačom na 24 mesiacov. 

  

Ponuky žiadame predložiť do 17.08.2017 do 12,00 hod. na e-mailovú adresu zpu@udzs-
sk.sk na nižšie priloženom formulári. 

 
 
V Bratislave dňa 01.08.2017 
 

 
            MUDr. Tomáš Haško, MPH 

...……………………………………             
                  predseda, v. r. 

                                                                   
 

 
 

 

 

 

 



Príloha č. 1     

Návrh ceny za poskytnutie služby  

Verejný obstarávateľ:  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24  Bratislava 

Názov predmetu zákazky:  

Zabezpečenie strážnej služby 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

IČO:  ......................................................................................................................................................... 

Kontaktná osoba, tel.: e-mail…………………………………………………………………........................... 

 

Cena služby na 24 mesiacov v eur bez DPH 

 

  

Hodnota 20% DPH v eur 
 

 

Celková cena za službu na 24 mesiacov v eur s DPH 
 

 

Celková cena za službu na 24 mesiacov v prípade, ak uchádzač nie 
je platiteľ DPH 

 

 

 

Cena služby na 1 hodinu v eur bez DPH 

 

  

Hodnota 20% DPH v eur 
 

 

Celková cena za službu na 1 hodinu v eur s DPH 
 

 

Celková cena za službu na 1 hodinu  v prípade, ak uchádzač nie je 
platiteľ DPH 

 

Čestne týmto vyhlasujem, že som sa s návrhom zmluvy oboznámil a súhlasím s podmienkami. 
 

V .......................................................... dňa: ............................. 

   

 .................................................... 

 Odtlačok pečiatky a 
podpis štatutárneho zástupcu  


