Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s nízkou hodnotou (príloha č. 1 ZVO)

„Strážna služba“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov :
Sídlo :
IČO :
Štatutárny orgán :
Kontaktná osoba :
Telefónne číslo :
e-mail :

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
00691046
JUDr. Jaroslav Hlinka
Ing. Gabriela Verebová
055/7208034
gabriela.verebova@kosicejuh.sk

2. Predmet zákazky
CPV: 79713000 – 5 Strážna služba

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Predmetom zákazky je fyzická ochrana a ostraha nehnuteľného a hnuteľného majetku verejného
obstarávateľa, a to v objektoch : Športovo - zábavný areál, Alejová 2, Košice
AB MÚ MČ, Smetanova 4, Košice.
Poskytovateľ (uchádzač) bude túto činnosť zabezpečovať svojimi inšpektormi strážnej služby, svojimi
vlastnými prostriedkami (výstrojom a výzbrojou) a na vlastnú zodpovednosť.
Poskytovateľ bude zabezpečovať fyzickú ochranu a ostrahu predmetu poskytovania služby takto:


Športovo – zábavný areál, Alejová 2, Košice (ďalej len „ŠZA“)
zimná prevádzka ( 16.09 - 30. 04 )
letná prevádzka ( 01.05 - 15. 09 )
štátne sviatky - veľkonočný piatok, 01.11., 24.12.
31.12.
01.01.
soboty, nedele

v čase od 19.00 hod. do 07.00 hod.,
v čase od 20.00 hod. do 07.00 hod.,
nonstop 24 hodín,
v čase od 15.00 hod. do 24.00 hod.,
v čase od 00.00 hod. do 12.00 hod.
do rána do 08.00 hod

V prípade ostatných štátnych sviatkov, voľných dní a pod., keď je areál mimo prevádzky pre
verejnosť, čas stráženia sa vopred dohodne so subjektom zabezpečujúcim strážnu službu.
Pri nástupe do služby je pracovník strážnej služby povinný fyzicky prevziať od pracovníka ŚZA celý
objekt areálu aj s majetkom nachádzajúcim sa voľne na ploche areálu, skontrolovať uzatvorenie
objektov mimo prevádzky a písomne to potvrdiť. To isté sa prevedie pri preberaní areálu ŚZA pri
ukončení strážnej služby. V prípade, že po ukončení prevádzky areálu sa návštevníci nachádzajú
v priestoroch areálu (multifunkčné ihriská, ľadová plocha a pod.), strážna služba zabezpečuje
opustenie areálu týchto návštevníkov podľa pokynov prevádzkara. Je zakázané, aby strážna služba po
ukončení prevádzky povolila vstup návštevníkov do areálu bez predchádzajúceho usmernenia
prevádzkarom. V areáli po ukončení prevádzkovej doby sa môžu nachádzať výlučne osoby na
konkrétnych prenajatých plochách, nie na atrakciách v priestoroch areálu. Po odchode uvedených
návštevníkov z areálu je strážna služba povinná skontrolovať prenajaté priestory a zabezpečiť ich proti
vandalom a krádeži.
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Administratívna budova MÚ MČ, Smetanova 4, Košice (ďalej len „AB“)
pracovné dni
v čase od 19.00 hod. do 07.00 hod.,
dni pracovného pokoja a sviatky
letná sezóna (15.04. – 15.10.)
v čase od 19.00 hod. do 07.00 hod.,
zimná sezóna (16.10. – 14.04.)
v čase od 16.00 hod. do 07.00 hod.

Poskytovateľ bude v oboch objektoch zabezpečovať predmetnú službu jedným pracovníkom v jednej
zmene permanentným strážením, pozorovaním, sledovaním, kontrolou, technickými zariadeniami
a pochôdzkovou činnosťou.
Poskytovateľ bude viesť knihu o priebehu strážnej a ochrannej služby a v prípade mimoriadnych
udalostí ohlási službu vykonávajúca osoba poskytovateľa prípad zodpovedným zamestnancom
mestskej časti a vedúcemu organizácie poskytovateľa.
Povinnosti strážnej služby budú zakotvené v smernici, ktorá bude súčasťou zmluvy.
Obstarávateľ vytvorí zamestnancom poskytovateľa, ktorí sa budú podieľať na výkone poskytovaných
služieb v súlade s predmetom zmluvy také podmienky, aby požadované služby mohli byť vykonávané
bez závad ( kľúče, informácie, sociálne zariadenia a pod.).

4. Predpokladaná hodnota zákazky
138 000 € (AB 70 000 € + ŠZA 68 000 €)

5. Možnosť čiastkového plnenia
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Variantné riešenie
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a
bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná cena na predmet zákazky musí byt' stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení zákona č. 196/2000, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení vyhl. MF SR č. 375/1999 Z. z.
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách a bude uvedená v zložení:
a) ak je uchádzač platiteľom DPH
navrhovaná zmluvná cena bez DPH
DPH 20%
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Zároveň na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Navrhovanú zmluvnú cenu na predmet zákazky žiadame predložiť za 1 (jednu) osobohodinu
strážnej služby počas pracovných dní a počas dní pracovného pokoja a pracovného voľna.
Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.

8. Obsah ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia),
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b) doklad o oprávnení poskytovať službu predmetu zákazky (úradne overenú fotokópiu),
c) cenovú ponuku podpísanú štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia).
Uchádzač predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo ich úradne osvedčené kópie.

9. Lehota viazanosti ponúk do 15.02.2019
10. Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená
údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „ súťaž neotvárať „
- heslo „ Strážna služba „
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk stanovenej
verejným obstarávateľom
do 6.02.2019 do 12.00 hod.
na adresu verejného obstarávateľa:
Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR za poskytnutie služby
(cena za 1 osobu/hodinu).

12. Platobné podmienky
Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnutie služby raz mesačne, podľa skutočne vykonaných služieb,
vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca so splatnosťou do 14 dní odo dňa jej doručenia na adresu
verejného obstarávateľa.
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- výsledkom súťaže bude uzavretie zmluvy na poskytnutie služby na dobu určitú 3 roky,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za predmet zákazky
bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle ZVO,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom
na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola
vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho ponuky,
úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle ZVO,
- všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
- ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk ostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania,
- ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 6 tejto
výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku,
- každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
Košice, 28.01.2019
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
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