VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Tornaľa
IČO: 00319091
Mieru 14, 982 01 Tornaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Kontaktná osoba: Ing. VARGA Gejza
Telefón: +421 475511105
Fax: +421 475511105
Email: vystavba.tornala@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mestotornala.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Strážna služba na ochranu Hnedého priemyselného parku Tornaľa
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
23
Hlavné miesto poskytovania služieb: Hnedý priemyselný park Tornaľa, ul. Dr. Toroka, 982 01 Tornaľa
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby odborne spôsobilými zamestnancami dodávateľa
bezpečnostnej služby pri ochrane majetku, osôb a verejného poriadku v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom rozsahu: - nepretržitý
výkon strážnej služby jedným bezpečnostným pracovníkom bez strelnej zbrane v objekte Hnedého priemyselného parku
Tornaľa, na ulici Dr. Toroka v meste Tornaľa.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79713000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby odborne spôsobilými zamestnancami dodávateľa
bezpečnostnej služby pri ochrane majetku, osôb a verejného poriadku v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom rozsahu: - nepretržitý
výkon strážnej služby jedným bezpečnostným pracovníkom bez strelnej zbrane v objekte Hnedého priemyselného parku
Tornaľa, na ulici Dr. Toroka v meste Tornaľa. Upresnené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 35 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky
účasti uvedené v § 26 ods. 1, písm. a, b, c, d, e, h zákona o verejnom obstarávaní, preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní, predložením originálnych dokladov nie staršie ako 3 mesiace, alebo ich úradne osvedčených
kópií, 1.2oprávnenie podnikať uvedené v § 26 ods. 1, písm. f, zákona o verejnom obstarávaní, preukážepodľa § 26 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov požadovaných1.2.1doklad o oprávnení podnikať alebo
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III.1.2.

III.1.3.

potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu obstarávania alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je
oprávnený na dodanie požadovaného predmetu obstarávania; v prípade určitých služieb doklad o zapísaní v profesijnom
zozname alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla,1.2.1.1živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),1.2.1.2výpis z
obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom
registri),1.2.1.3iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.Originálny doklad nie starší ako 3
mesiace alebo jeho overená fotokópia. 1.3Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže
doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1. a 1.2., nahradiť predložením
úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní 1.4Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže niektorý z dokladov podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní, požadovaný v bodoch 1.1, nahradiť čestným vyhlásením v prípade, ak sa v krajine jeho
sídla požadovaný doklad nevydáva.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIAUchádzač preukazuje svoje
finančné a ekonomické postavenie. 1 Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky. Ktorým môže byť prísľub
banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.Originálny doklad nie starší ako 3 mesiace alebo jeho
overená fotokópia.2. Potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby.
Originálny doklad nie starší ako 3 mesiace alebo jeho overená fotokópia.3. Predložením súvahy alebo výkazu ziskov a
strát za roky 2011, 2012. Originál alebo overená fotokópia.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: TECHNICKÁ ALEBO
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤUchádzač musí splniť podmienky,1./ podľa § 28 ods. 1 písm. a/ 1/ zák. č. 25/2006 Z. z., že má
skúsenosti so službou ako je predmet obstarávania, za predchádzajúce 3 roky v rokoch 2010, 2011 a 2012 predložením
zoznamu poskytnutých služieb predmetu obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov a ako dôkaz o
plnení potvrdí tento doklad odberateľ - verejný obstarávateľ .2/ podľa § 28 ods. 1 písm. d/ a g/ zák. č. 25/2006 Z. z. v
znení neskorších predpisov údaje o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby, a to v členení:1/
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných
za poskytnutie služby.2/ zoznam minimálne štyroch odborne spôsobilých osôb s dĺžkou bezpečnostnej praxe minimálne
dva roky, ktoré sú v pracovnom pomere vo vzťahu k uchádzačovi, spĺňajúcich odbornú spôsobilosť a zdravotnú
spôsobilosť pre bezpečnostnú (strážnu) službu a vyhlásenie, že títo zamestnanci sú voľní k plneniu predmetu
obstarávania a budú poverení výkonom fyzickej ochrany u verejného obstarávateľa, ktoré vyhlásenie bude podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním splnomocneného zástupcu, ak k zoznamu bude predložený aj originál alebo
overená fotokópia splnomocnenia na takýto úkon, 3/ preukaz odbornej spôsobilosti typu S podľa § 20 ods. 1 zák. č.
473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo iného ekvivalentného dokladu podľa iného ekvivalentného predpisu
pre každú odborne spôsobilú osobu na výkon fyzickej ochrany uvedenú v predloženom zozname, a to v origináli alebo
overenej fotokópii 4/ vyhlásenie každej odborne spôsobilej osoby na výkon fyzickej ochrany, ktorá je uvedená v
predloženom zoznamu, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy pre verejného obstarávateľa, a to v origináli
alebo overenej fotokópii. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté5/ doklad o tom, že uchádzač má zriadený pult
centralizovanej ochrany, na ktorom je možné nepretržité monitorovanie poplachových systémov na hlásenie narušenia
pevne zabudovaných v priestoroch, objektoch pripojených na stredisko registrácie poplachov uchádzača, a to
predložením certifikátu a technických parametrov pultu centralizovanej ochrany, ako aj listom vlastníctva alebo
originálom, či overenou kópiou nájomnej zmluvy miesta, kde je pult centralizovanej ochrany uchádzača zriadený. 6/
vyhlásenie o tom, že uchádzač disponuje vlastnou výjazdovou skupinou, schopnou vykonať okamžitý zásah pri prijatí
poplachových alebo iných správ pri ochrane majetku verejného obstarávateľ a osôb nachádzajúcich sa v chránených
priestoroch, minimálne jednou dvojčlennou zásahovou jednotkou so služobným psom meste Tornaľa, ktorá je k
dispozícii kedykoľvek dvadsaťštyri hodín denne a je schopná poskytnúť výpomoc v chránenom objekte v prípade
potreby v dennej, ako aj nočnej dobe, vyhlásenie bude podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním
splnomocneného zástupcu, ak k vyhláseniu bude predložený aj originál alebo overená fotokópia splnomocnenia na
takýto úkon. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia v
súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej
spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Týmito požiadavkou
verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť uchádzača, ktorý má dostatočné a kvalitné personálne, ako aj technické kapacity
na zabezpečenie požadovaných služieb. V súlade s § 32 ods. 8/ zák. č. 25/2006 Z. z.splnenie podmienky účasti možno
preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti
2/4

predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1/ v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom, ktorý čas a spôsob uvedie do oznámenia zasielaného spolu so zápisnicou z otvárania ponúk označených
ako Kritéria v zmysle § 41 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 21.03.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.03.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.03.2013 10:30
Miesto : Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť
ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako
"Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej
ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní
vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení
záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná
komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých
ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť
aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk,
označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých
ponuka nebola vylúčená.Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" bude uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené, písomne oznámený čas otvárania, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.Uchádzač môže byť
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s
ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
1. Ponuku môže predložiť kto prevzal súťažné podklady v termíne v súlade s bodom IV.2.2, .2. 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, v súlade s §
39 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov3.Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať pri iných vyžadovaných dokladov aj nasledovné
doklady:3.1.vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľom; citované
vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny, 3.2. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým
členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 3.3. potvrdenia, doklady a dokumenty,
prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti
uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,3.4. dokument s
časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania podľa časti súťažných podkladov B.1 Obchodné
podmienky dodania predmetu obstarávania; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok dodania
predmetu obstarávania musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny,3.5. samostatný list s návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk v zložení:1.
cena podľa časti súťažných podkladov B.3 Spôsob určenia ceny. Citovaný dokument musí byť podpísaný uchádzačom
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VI.3.

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom
skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, Ak súčasťou ponuky nebude vyhlásenie
uchádzača podľa bodu 3.1.,3.2 a ďalšie potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodov 3.3.,3.4.,3.5., bude táto ponuka
z verejnej súťaže vylúčená.
Dátum odoslania tejto výzvy
05.03.2013
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