Výzva na predloženie ponuky
Zadávanie podlimitnej zákazky postupom
zadávania podprahovej zákazky
(§ 95 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)
(služby)
1. Verejný obstarávateľ :
Názov organizácie : Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“)
Sídlo organizácie : Búdková 36, 817 15 Bratislava
2. Kontaktná osoba :
RNDr. Jaroslav Černiansky, č. dv. 509
Telefón : + 421 2 59318236 fax + 421 2 59318311
mail : cerniansky@pozfond.sk
3. Predmet obstarávania : Podprahová zákazka „Strážne služby“.
CPV : 79.71.30.00-5, 98.34.11.20-2, 90.62.00.00-9
1. Stráženie a ochrana majetku SPF, stráženie a ochrana majetku zamestnancov SPF a tretích
osôb oprávnene sa zdržujúcich v priestoroch SPF, na Búdkovej 36 v Bratislave. Toto stráženie
a ochrana sa vykonáva nepretržitou službou – 24 hodín denne, 7 dní v týždni 2
zamestnancami poskytovateľa (vrátane dní pracovného pokoja a vo sviatok). Strážna služba
sa bude vykonávať statickou formou na vrátnici v kombinácii s obchôdzkou po priestoroch
objednávateľa v hodinových intervaloch. Do priestorov SPF patria administratívna budova,
vonkajšie garáže, budova archívu a parkovisko.
2. Vedenie evidencie vstupu a výstupu osôb podľa požiadaviek objednávateľa a jeho
interných smerníc.
3. Vedenie evidencie vjazdu a výjazdu osobných motorových vozidiel podľa požiadaviek
objednávateľa.
4. Zabezpečenie režimu nakladania s kľúčmi podľa Príkazu GR SPF č. 8/2005 o nakladaní
s kľúčmi od objektov, kancelárií a miestností Generálneho riaditeľstva Slovenského
pozemkového fondu na Búdkovej 36 v Bratislave.
5. Výkon funkcie informátora a prepájanie telefonických hovorov v pracovnom čase od 06,00
– 18,00 hod.
6. Kontrola a obsluha nainštalovaných elektronických zabezpečovacích systémov na
objektoch objednávateľa.
7. Riešenie krízových situácií a realizácia zásahu, v súčinnosti s políciou SR, v prípade
narušenia priestorov objednávateľa.
8. Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane.

9. V zimnom období (január 2010 až marec 2010, november 2010 až marec 2011, november
2011 až marec 2012, november 2012 až marec 2013, november až december 2013) zabezpečí
poskytovateľ odpratanie snehu a námrazy z celého priestoru parkoviska a priľahlých
chodníkov operatívnym nasadením pracovníkov a mechanizmov poskytovateľa v čase od
18,00 hod. do 6,00 hod. v pracovných dňoch a v dňoch pracovného voľna a vo sviatok tak,
aby v nasledujúci pracovný deň boli priestory parkoviska a prístupy k administratívnej
budove, archívu a vonkajším garážam voľné. Súčasťou týchto prác je aj vykonanie posypu,
posypový materiál zabezpečí objednávateľ. Odpratanie snehu a námrazy z celého priestoru
parkoviska a priľahlých chodníkov V pracovných dňoch v čase od 6,00 hod. do 18,00 hod.
zabezpečí objednávateľ dočistenie prístupu na parkovisko, k administratívnej budove, archívu
a vonkajším garážam s tým, že počas mimoriadnej situácie odpratanie snehu a námrazy
zabezpečí poskytovateľ.
4. Vyžiadanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti doručenej
verejnému obstarávateľovi :
- prostredníctvom pošty (na hore uvedenú adresu verejného obstarávateľa),
- elektronicky (cerniansky@pozfond.sk),
- osobne do podateľne SPF na Búdkovej 36 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosti, ktoré mu boli doručené do 9.11.2009 do
14,00 hod.
Pri osobnom vyžiadaní bude kontaktná osoba súťažné podklady vydávať :
od 5.11.2009 do 9.11.2009, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Pri vyžiadaní prostredníctvom pošty alebo mailom, budú súťažné podklady zaslané
záujemcovi poštovou doporučenou zásielkou.
5. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní :
5.1. Doklad o oprávnení podnikať.
5.2. Platná licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vydaná v súlade so zákonom č.
473/2005 Z.z. v platnom znení.
5.3. Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ požaduje
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti predložením zoznamu poskytnutých služieb za
predchádzajúce 3 roky rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Podmienkou účasti je
minimálne 1 realizovaná zákazka, kde cena za poskytnutú službu je minimálne 60 000 €
(vrátane DPH) za kalendárny rok. Zoznam musí spĺňať náležitosti podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za jednu hodinu výkonu požadovanej služby zamestnancom uchádzača
vyjadrená v € bez DPH.
7. Úhrada za súťažné podklady :

NIE
8. Lehota na predkladanie ponúk :
23.11.2009 14,00 hod.
9. Otváranie obálok s ponukami :
24.11.2009 9,00 hod. v zasadačke SPF, Búdková 36, Bratislava
10. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
RNDr. Jaroslav Černiansky
odborne spôsobilá osoba na VO
V Bratislave, 5.11.2009

