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Výzva na predloženie ponuky 

 
na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní (ďalej len „ZVO“) 

 

Správa majetku mesta Trnava, príspevková organizácia v súlade so ZVO týmto vyzýva na predloženie 

cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Názov: Správa majetku mesta Trnava, p.o. 

Sídlo: Spartakovská 7239/1B, 917 00 Trnava 

IČO: 53 041 984 

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Pčolka, PhD. 

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Mgr. Viktor Štrbka, viktor.strbka@smmt.trnava.sk 

Tel.:  +421 33 32 36 382 

+421 915 374 283 

 

2. Názov zákazky: Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby a monitorovanie poplachového 

systému v TTIP – Trnava Industrial Park  

 

3. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO - služba  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 51 613,69 eur bez DPH  

5. Miesto poskytnutia služby: objekt TTIP – Trnava Industrial Park, Priemyselná ulica č. 5C v 

Trnave   

 

6. Čas a doba trvania zákazky: Trvanie zmluvy od 1.12.2020 do 30.11.2021, tj. 1 rok.  

 

7. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu organizácie.   

 

8. Opis predmetu zákazky: Poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb (kód CPV 79713000-

5 – strážne služby) a monitorovanie poplachového systému (kód CPV 79711000-1 - monitorovanie 

poplachov). 

     Rozsah a podmienky poskytnutia požadovaných osobohodín strážnej služby sú bližšie špecifikované 

v prílohe č. 4 – Predpokladaný rozsah požadovaných osobohodín.  

Monitorovanie poplachového systému a ostatné služby súvisiace s výkonom služby sú uvedené 

v prílohe č. 1 - Smernici pre výkon strážnej služby v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na 

Priemyselnej ulici č. 5C v Trnave. 

 

Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje poskytnúť za úhradu služby aj nad definovaný rozsah 

služieb podľa bodu 4. čl. III. Smernice pre výkon strážnej služby podľa požiadaviek objednávateľa.  

 

9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.  

 

Cena pozostáva zo všetkých nákladov poskytovateľa spojených s výkonom strážnej služby 

a monitorovania poplachového systému v zmysle bodu 8. predmetu zákazky.  
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10. Obhliadka:  

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku 

dotknutých priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z 

ich strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Fyzickú obhliadku je možné vykonať po 

telefonickom dohovore s p. Kamilom Vaňom na tel. čísle: 0918 897 150.  

 

11. Stanovenie zmluvných podmienok:  

Verejný obstarávateľ podpíše s uchádzačom Rámcovú dohodu o poskytovaní služieb podľa 

ustanovení § 29 a 273 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk:  

Lehota na predkladanie ponúk je do 30. októbra 2020 do 10.00 hod.  

 

13. Obsah ponuky:  

 - vyplnená a podpísaná príloha č. 3 – Krycí list 

- vyplnenú a štatutárom podpísanú rámcovú dohodu  

- zoznam referencií podľa bodu 14. 4 tejto výzvy 

 

14. Podmienky účasti za ktorých bude uzavretá rámcová dohoda:  

14.1 Verejný obstarávateľ  môže uzatvoriť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý podľa § 117 ods. 5 zákona 

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

nasledujúce podmienky:    

  14.1.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je 

predmetom obstarávania. 

Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overuje  verejný 

obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných zoznamov.  

  14.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukáže úspešný 

uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predložením čestného vyhlásenia.  

14.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho  existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - konflikt záujmov podľa § 23, 

ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.  

Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predloží verejnému obstarávateľovi 

čestné vyhlásenie, že v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov.  

14.3 Uchádzač zároveň v ponuke predloží zoznam referencií (alebo odkaz na referencie) rovnakého 

alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky  za posledné 3 roky, pričom tento musí obsahovať 

aspoň jednu zákazku v cenou plnenia minimálne 20.000,-eur bez DPH. Uchádzač uvedie pre každú 

referenciu rozsah poskytnutých služieb, cenu zmluvného plnenia a identifikáciu objednávateľa 

a kontakt na zodpovednú osobu, u ktorej je možné si referenciu overiť,  kontakt.  

Za obdobnú referenciu sa považuje referencia preukazujúca výkon strážnej bezpečnostnej služby 

alebo monitorovania poplachového systému.  

14.4 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 14.1 a 14.2 

výzvy alebo požiadavku verejného obstarávateľa podľa bodu 14.3, bude z verejného obstarávania 

vylúčený. Verejný obstarávateľ po splnení podmienok uvedených v bodoch 14.1, 14.2 a 14.3 uzavrie 

zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 

15. Spôsob predloženia ponuky:  

 15.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale. Vonkajší obal musí obsahovať:  

 - adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 

     - obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta  podnikania, 

    - označenie „Strážna služba – NEOTVÁRAŤ“. 
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15.2 Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo osobne na adresu verejného 

obstarávateľa: Správa majetku mesta Trnava, p.o. Spartakovská 7239/1B, 917 00 Trnava. 

15.3 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 

16. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:  

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi 

verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) 

jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, 

podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 

dokumentoch. Komunikácia a  dorozumievanie  medzi  verejným obstarávateľom a uchádzačmi 

alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou elektronickými prostriedkami 

– e-mailová adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy. 

 

6.   Mena a ceny ponuky: 

6.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a musí 

byť uvedená v eurách.  

6.2 Cenu za predmet zákazky tvorí súčin ceny za 1 osobohodinu a predpokladaného počtu osobohodín 

uvedeného v prílohe č. 4.  Do jednotkovej ceny za osobohodinu uchádzač zahrnie všetky náklady 

súvisiace s poskytnutím požadovaných služieb.  

6.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 

      - navrhovaná cena bez DPH 

      - sadzba DPH a výška DPH 

      - navrhovaná cenu s DPH 

6.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto skutočnosť 

v ponuke upozorní. 

 

18. Náklady na ponuku:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

 

19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o 

výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačov i oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným 

oznámi, že neuspeli. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa 

§ 117 zákona o VO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. 

z. podať námietky. Podľa § 169 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného.  

V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky, verejný 

obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší v poradí. 

20. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:  

Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  § 117 zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ  si vyhradzuje 

právo neprijať žiadnu ponuku. Proti výsledku verejného obstarávanie pri zadaní zákazky podľa §117 

zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku. Verejný obstarávateľ 

si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade ak bola predložená iba jedna ponuka alebo v  prípade, 

ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky alebo sa zmenili okolnosti za ktorých bol výber dodávateľa 

vyhlásený. 

 

21. Doplňujúce informácie:  
Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné 

súhlasy dotknutých osôb. Verejný obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne 
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uvedené, či tieto osobné údaje je verejný obstarávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o 

dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť.  

Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude 

uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí,  

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Pčolka, PhD.  

Riaditeľ Správy majetku mesta Trnava, p.o.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Smernica pre výkon strážnej služby v objekte TTIP  

Príloha č. 2 - Návrh rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb 

Príloha č. 3 – Krycí list ponuky 

Príloha č. 4 – Predpokladaný rozsah požadovaných služieb 


