
 
             D E T S K É     M E S T E Č K O        

                        Na dolinách  27          911 05   TRENČÍN  –  ZLATOVCE 

________________________________________________________________ 

Výzva na predkladanie ponúk 

(zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

      Názov:                       Detské mestečko 

Adresa:                      Na dolinách 27, 911015 Trenčín - Zlatovce  

IČO:                           00350061 

Zastúpený:                 Mgr. Ţaneta Janišová, riaditeľka Detského mestečka 

Kontaktná osoba:     Ing. Beáta Mokrá 

Telefón:                     0905404282 

Fax:                           032/6572296 

Elektronická pošta:   detskemestecko@stonline.sk, ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

 

2. Druh zákazky: 

Zákazka na poskytovanie monitorovacej sluţby ochrany objektu  systémom pultu centrálnej 

ochrany v administratívnej budove  Detského mestečka Na dolinách 27 Trenčín – Zlatovce.  Jedná 

sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania zákazky podľa § 117  zákona o verejnom 

obstarávaní. 

3. Názov zákazky: 

„Služby pultu centrálnej ochrany “ 

4. Opis predmetu zákazky: 

              Predmetom zákazky je poskytovanie sluţby ochrany objektu v administratívnej budove  

Detského  mestečka,  Na dolinách 27,  911 05  Trenčín  monitorovacím systémom pultu  

centrálnej ochrany (ďalej len PCO ) a ochrana majetku nachádzajúceho sa v budove  pred 

odcudzením a poškodením.     

     Ochrana objektu spočíva v pripojení prenosovej cesty signálu generovaného z  vnútorného 

snímacieho zariadenia objednávateľa a prenos informačného, varovného  signálu medzi 

chráneným objektom a PCO na stredisko registrácie poplachov poskytovateľa sluţby, 

spracovania a vyhodnotenia prijatého signálu a z neodkladného  vykonania bezpečnostných 

opatrení. Monitorovanie objektu bude uskutočňované 24 hod. denne v pracovných dňoch, dňoch 

pracovného voľna a pracovného pokoja. 

   V rámci mesačného paušálneho poplatku prevádzkovania poplachového systému je 

poskytovateľ povinný vykonávať tieto činnosti:  

a) napojiť poplachový systém objednávateľa na pult centrálnej ochrany poskytovateľa,  

b) zabezpečiť nepretrţité sledovanie správ vysielaných z poplachového systému prevádzkovateľa, 

c) vyhodnocovať narušenie chráneného objektu,  

d) v prípade prijatia signálu o narušení chráneného objektu zabezpečiť okamţité preverenie tohto 

signálu dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ochrany a 

neodkladne o prijatí signálu o narušení chráneného objektu telefonicky informovať objednávateľa,  

e) ak sa preverením signálu o narušení chráneného objektu zistí podozrenie z trestnej činnosti, 

vykonať opatrenia na obmedzenie osobnej slobody osoby, zamedzenie vstupu nepovolaných osôb 

do chráneného objektu,  zabezpečiť ochranu objektu na nevyhnutnú dobu  minimálne 1 osobou 

(max. do 60 minút)   

f)  vec neodkladne oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru 
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g)  po revízii objektu vykonať jeho pripojenie na PCO 

h) výjazdová jednotka musí byť na mieste chráneného objektu do 15 minút od prijatia signálu 

i) falošný poplach je pokladaný za odvolaný, pokiaľ k odvolaniu došlo do 3 minút od jeho vzniku. 

Ostatné neodvolané falošné poplachy budú účtované. 

  V mesačnom poplatku za vykonanie ochrany je zahrnutá aj skúšobná prevádzka zabezpečenia 

objektu na PCO v trvaní 14 dní a jeden výjazd mesačne (v prípade prijatia signálu o narušení 

objektu) uskutočnený výjazdovou skupinou dodávateľa. 

 

 V rámci ostatných poplatkov prevádzkovania poplachového systému je poskytovateľ povinný 

vykonávať tieto činnosti:  

a) v prípade kaţdého ďalšieho prijatia signálu o narušení objektu, ktorý nebol zrušený zabezpečiť 

okamţité preverenie tohto signálu dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených 

výkonom fyzickej ochrany a neodkladne o prijatí signálu o narušení chráneného objektu 

telefonicky informovať objednávateľa,   

b) po dohode s objednávateľom zabezpečiť prítomnosť osôb poverených výkonom fyzickej 

ochrany na mieste na potrebnú dobu. 

 

Verejný obstarávateľ umoţňuje pred spracovaním cenovej ponuky obhliadku miesta poskytnutia 

sluţby. Obhliadku je moţné dohodnúť s kontaktnou osobou na horeuvedenom telefónnom čísle. 

Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je návrh zmluvy o ochrane majetku, ktorý tvorí prílohu č. 

1. 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

      Nie 

 

6.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet:  79713000-5 stráţne sluţby   

Kategória : 1  

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4. 

 

8.  Predpokladaná hodnota zákazky:   

Predpokladaná hodnota zákazky:          2 250,--  Eur bez DPH 

Cena za predmet  zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom  zákazky: Paušálny 

poplatok  a ostatné poplatky sú stanovené  podľa špecifikácie v zmysle bodu 4. 

 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke  

 

Cenu ţiadame stanoviť v štruktúre: 

      paušál  za mesiac: 

 

Paušál/ 

mesačne 

 

Jednotková cena  EUR 

bez DPH/mesačne 

Sadzba a výška DPH Cena s DPH/mesačne 

 

Služby PCO 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ostatné poplatky: 

Ostatné 

poplatky 

Jednotková cena  EUR 

bez DPH 

Sadzba a výška DPH Cena s DPH 

Poplatok za 

každý ďalší 

výjazd 

   

Fyzická 

ochrana 

objektu 

podľa bodu 4 

za hod./osoba 

   

 

9. Lehota plnenia  a miesto plnenia: Lehota plnenia – zmluva bude uzatvorená na dobu 4 roky  od 

nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania finančného limitu 2 250,-- € bez DPH, podľa 

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.   

Miesto plnenia – Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 

 

10. Hlavné podmienky účasti, financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v 

ktorých sa uvádzajú: 

      - Uchádzač musí s  cenovou ponukou  doručiť aj fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení 

podnikať v predmete zákazky (výpis z Obchodného registra)  a doklad o oprávnení poskytovať 

sluţbu – licenciu na prevádzkovanie stráţnej sluţby podľa § 3 písm. a) aţ h) zákona č. 473/2005 

Z.z..  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

Uvedená výzva sa nachádza na internetovej stránke www.upsvar.sk 

 

V prípade, že uchádzač nepredloží všetky požadované doklady, jeho cenová ponuka  

nebude vyhodnotená 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do   10.6.2016  čas: do 12,00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- zaslanie poštou - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode I. (heslo „PCO - 

NEOTVÁRAŤ“), alebo 

- osobné doručenie – sekretariát Detského mestečka Na dolinách 27 Trenčín, alebo 

- elektronicky na uvedený e-mail: detskemestecko@stonline.sk, alebo 

ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predloţených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 

najlepší pomer ceny a kvality:  

model vyhodnotenia ponúk:   K1 (kritérium 1)  mesačný paušál = 70 bodov 

K2 (kritérium 2) poplatok za kaţdý ďalší výjazd = 20 bodov 

K3 (kritérium 3) fyzická ochrana objektu hod/os = 10 bodov 
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V prípade rovnosti dosiahnutého počtu bodov u viacerých uchádzačov bude rozhodujúcim   

kritériom na určenie úspešného uchádzača cena mesačného paušálu.(najniţšia cena) 

Cena uvedená uchádzačom musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Zároveň cena 

uvedená uchádzačom je záväzná pre poskytovanie sluţby. 

 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojej ponuke.  

 

Pravidlá uplatnenia kritérií: 

 

dbuXkritY =  x váhakritériaY 

 

kde:  dbuXkritY vyjadruje dosiahnuté body uchádzača X v kritériu Y 

kritY(min) vyjadruje najniţšiu hodnotu kritéria Y zo všetkých ponúknutých hodnôt daného 

kritéria 

kritY(uchX) vyjadruje hodnotu kritéria Y, ktorú vo svojej ponuke uviedol uchádzač X 

váhakritériaY vyjadruje váhu kritéria Y 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov bude určený ako súčet dosiahnutých bodov za jednotlivé kritériá: 

 

dbuXsum = dbuXkrit1 + dbuXkrit2 + dbuXkrit3  

kde: dbuXsum vyjadruje celkový počet dosiahnutých bodov uchádzača X 

 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom zaslané e-mailom.  

 

14. Detské mestečko ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky v prípade, ţe sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka/zmluva 

úspešnému uchádzačovi 

 

- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ţe predloţené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

finančných   prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude pouţitý postup  

zrušený.  

 

- nevybrať ani jednu ponuku v prípade, ţe ponuky nebudú zodpovedať poţiadavkám verejného 

obstarávateľa.   

      

   V Trenčíne dňa   1.6.2016                                                 

                                                                           

                                                                                             Mgr. Žaneta Janišová   

                                                                                    riaditeľka Detského mestečka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 1 

ZMLUVA O OCHRANE MAJETKU SYSTÉMOM STREDISKA 

REGISTRUJÚCEHO POPLACH č. 5/2016/EKON 

/SRP ďalej len PCO – pult centrálnej ochrany/ 

 

                                                               I. 

                                           Účastníci a predmet zmluvy 

 

 

DODÁVATEĽ               

 

Licencia na prevádzkovanie stráţnej sluţby č: PS  

Zastúpený      

Bankové spojenie               

Číslo účtu     

IČO                                 

DIČ                                    

IČ DPH    

   

      

OBJEDNÁVATEĽ  Detské mestečko Trenčín-Zlatovce, Na dolinách 27, 

                                               911 05 Trenčín 

Zastúpený     Mgr. Janišová Ţaneta, riaditeľka  

Bankové spojenie              Štátna pokladňa 

Číslo účtu    SK92 8180 0000 0070 0042 3726 

IČO                                00350061 

DIČ                                   2021324349 

IČ DPH    

                                                                                                                                          

                       

                                                         uzatvárajú zmluvu,       

  

 ktorej predmetom je ochrana objektu – majetku SR v správe objednávateľa ako 

uţívateľa a ochrana majetku nachádzajúceho sa v tomto objekte  pred odcudzením a 

poškodením.   

Názov objektu: Detské mestečko Trenčín-Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín -  

administratívna budova,  isteného prostriedkami poplachového systému narušenia  /ďalej len 

PSN/  systémom PCO umiestneného v objekte na ul. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 

01 Trenčíne . 

Ochrana objektu spočíva v pripojení prenosovej cesty signálu generovaného z  vnútorného 

snímacieho zariadenia objednávateľa a prenos informačného, varovného  signálu medzi 

chráneným objektom a PCO na stredisko registrácie poplachov poskytovateľa sluţby, 

spracovania a vyhodnotenia prijatého signálu a z neodkladného  vykonania bezpečnostných 

opatrení. Monitorovanie objektu bude uskutočňované 24 hod. denne v pracovných dňoch, 

dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. 

  

II. 

Povinnosti zmluvných strán. 

 

1, Dodávateľ sa zaväzuje : 

 



 
 

Ods. 1.1) V rámci paušálneho poplatku prevádzkovania poplachového systému vykonávať 

tieto činnosti:  

a) napojiť poplachový systém objednávateľa na pult centrálnej ochrany poskytovateľa,  

b) zabezpečiť nepretrţité sledovanie správ vysielaných z poplachového systému 

prevádzkovateľa, c) vyhodnocovať narušenie chráneného objektu,  

d) v prípade prijatia signálu o narušení chráneného objektu zabezpečiť okamţité preverenie 

tohto signálu dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej 

ochrany a neodkladne o prijatí signálu o narušení chráneného objektu telefonicky informovať 

objednávateľa,  e) ak sa preverením signálu o narušení chráneného objektu zistí podozrenie z 

trestnej činnosti, vykonať opatrenia na obmedzenie osobnej slobody osoby, zamedzenie 

vstupu nepovolaných osôb do chráneného objektu,  zabezpečiť ochranu objektu na 

nevyhnutnú dobu  minimálne 1 osobou (max. do 60 minút)   

f)  vec neodkladne oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru 

g)  po revízii objektu vykonať jeho pripojenie na PCO 

h) výjazdová jednotka musí byť na mieste chráneného objektu do 15 minút od prijatia signálu 

i) falošný poplach je pokladaný za odvolaný, pokiaľ k odvolaniu došlo do 3 minút od jeho 

vzniku. Ostatné neodvolané falošné poplachy budú účtované. 

  V mesačnom poplatku za vykonanie ochrany je zahrnutá aj skúšobná 

prevádzka zabezpečenia objektu na PCO v trvaní 14 dní a jeden výjazd mesačne (v prípade 

prijatia signálu o narušení objektu) uskutočnený výjazdovou skupinou dodávateľa. 

 

Ods.1.2) V rámci ostatných poplatkov prevádzkovania poplachového systému 

vykonávať tieto činnosti:  

a) v prípade kaţdého ďalšieho prijatia signálu o narušení objektu, ktorý nebol zrušený objektu 

zabezpečiť okamţité preverenie tohto signálu dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb 

poverených výkonom fyzickej ochrany a neodkladne o prijatí signálu o narušení chráneného 

objektu telefonicky informovať objednávateľa,   

b) po dohode s objednávateľom zabezpečiť prítomnosť osôb poverených výkonom fyzickej 

ochrany na mieste na potrebnú dobu 

 

 

2, Objednávateľ sa zaväzuje : 

 

a) Zabezpečiť vykonanie pravidelnej funkčnej skúšky prostriedkov  PSN v objekte 

a pravidelnej revízie prostriedkov PSN v objekte 1x za dva roky vrátane vypracovania správy.      

b) Zabezpečiť, aby montáţ, servis a opravy prostriedkov PSN v objekte vykonávala len osoba 

oprávnená k takejto činnosti v zmysle STN EN501 31. 

c) Okamţite informovať dodávateľa o zistených závadách na zariadení PSN v objekte mimo 

dohodnutý rámec ich uţívania dohodnutého touto zmluvou. Neodstránenie nedostatkov na 

zariadení PSN má za následok odpojenie objektu spod ochrany PCO. 

d) Zabezpečiť trvalú dosiahnuteľnosť osoby oprávnenej obsluhovať zariadenie PSN v objekte 

tak, aby sa táto mohla dostaviť k objektu neodkladne a čo  najrýchlejšie pri jeho narušení / či 

páchateľom alebo falošným poplachom /. 

e)  Dôsledne dodrţiavať dohodnutý reţim obsluhy PSN v objekte pri napájaní objektu pod 

ochranu PCO, vypínaní objektu spod ochrany PCO a pri prepínaní reţimu PSN v objekte na 

denný a nočný reţim. Tento reţim obsluhy PSN v objekte bude dohodnutý s dodávateľom. 

f) V prípade zistenia krádeţe vlámaním do objektu, o tomto okamţite informovať príslušné 

oddelenie PZ SR ako aj pracovníkov dodávateľa, pričom do príchodu príslušníkov PZ SR 

nevstupovať do objektu a nemanipulovať so zariadením PSN v objekte.    

g) Bezodkladne informovať pracovníkov dodávateľa o všetkých zmenách, ktoré môţu mať 

vplyv na ochranu objektu systémom PCO, najmä však o zmenách osôb oprávnených 



 
 

obsluhovať PSN v objekte, zmene rozsahu PSN/dohodnutých touto zmluvou/, vykonávaní 

rekonštrukčných  prác a pod. 

h) Umoţniť pracovníkom dodávateľa preskúšanie funkčnosti prostriedkov PSN v objekte 

a ich funkčnosti so systémom PCO  výlučne len v čase dohodnutom s dodávateľom . Pri tejto 

činnosti im poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť.. 

i) Objednávateľ predloţí na poţiadanie dodávateľovi plán objektu s rozmiestnením 

poplachových zón /plán ţiada od montáţnej firmy/. 

 

   

                                                                  III. 

                                            Cenové a platobné podmienky. 

  

1) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť  stanovený mesačný poplatok  podľa čl. II, ods. 1.1 za 

vykonanie ochrany  objektu systémom PCO  v sume  ........ EUR, najneskôr do 10-teho dňa 

v mesiaci na účet dodávateľa.  

2) Ďalej sa objednávateľ zaväzuje uhradiť stanovený poplatok za kaţdý ďalší uskutočnený 

výjazd výjazdovej skupiny dodávateľa podľa čl. II, ods. 1.2 a) spôsobený uţívateľom PSN 

v sume .......... EUR  najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci na účet dodávateľa. 

3)  Fyzická ochrana objektu  podľa čl. II, ods. 1.2.b ...........  EUR/hodina / osoba  - stráţenie 

narušeného objektu  

4) Objednávateľ uskutoční dohodnuté platby na základe fakturácie dodávateľa v zmysle tejto 

zmluvy. Faktúra musí spĺňať náleţitosti daňového dokladu podľa § 74, ods. 1 zákona č. 

222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to: označenie 

objednávateľa a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej 

osoby 

5) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za poskytnuté sluţby, je tento povinný 

uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlţnej čiastky za kaţdý deň 

omeškania.  

6) Dohodnuté ceny sú platné po celý čas platnosti zmluvy.  

 

 

                                                               IV. 

                                               Spoločné ustanovenia. 

 

1)  Podľa vzájomnej dohody  oboch zmluvných strán  môţu kompetentní pracovníci 

dodávateľa vykonať kontrolu akcieschopnosti výjazdovej skupiny s tým ,ţe im objednávateľ 

poskytne potrebnú pomoc. 

2)  Dodávateľ a objednávateľ zachovávajú prísnu mlčanlivosť o systéme PCO a všetkých 

skutočnostiach , ktoré majú vplyv na ochranu majetku a osôb objednávateľa. 

3)  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva môţe zaniknúť dohodou zúčastnených 

strán, alebo výpoveďou . Výpovedná lehota je tri mesiace a  začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4)  Kaţdá zo zmluvných strán môţe vypovedať zmluvu okamţite, ak zistí, ţe bolo porušené 

ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ale len písomnou formou. 

5)  Zmluvné strany si vyhradzujú právo na vykonanie zmien výšky mesačného poplatku za 

vykonanie ochrany objektu systémom PCO v prípade, ţe došlo k zmene kritérií pre jej 

stanovenie, resp. zmene jeho výpočtu. V prípade ţe sa zmluvné strany nedohodnú na 

vykonaní takejto zmeny je to dôvod pre zrušenie platnosti zmluvy zo strany ktoréhokoľvek 

účastníka zmluvy. 

6) V prípade neuhradenia sumy za poskytované sluţby viac ako jeden mesiac, môţe byť 

objekt dočasne odpojený z pod ochrany PCO. Uhradením celej sumy bude objekt 



 
 

znovupripojený na PCO /v takomto prípade môţe byť účtovný poplatok za znovupripojenie 

objektu v sume  33 EUR / 

7)  Doplnky alebo zmeny v obsahu je moţné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán. Tieto budú tvoriť prílohu tejto zmluvy. 

8)  Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté poruchou telefónnych liniek, ako aj  výpadku 

poplašného zariadenia a jeho príslušenstva. 

9) Ukončenie zmluvy môţe nastať:  

- riadnym splnením predmetu zákazky 

- dohodou zmluvných strán ku dňu určenom v dohode 

- výpoveďou, výpovedná doba je 1 mesiac a výpovedná lehota plynie od 1 dňa nasledujúceho 

mesiaca po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Vypovedať 

zmluvu je moţné aj bez udania dôvodu. 

10) Dodávateľ je povinný vlastniť licenciu na prevádzkovanie stráţnej sluţby  podľa zákona 

č. 473/2005 Z.z. o stráţnej sluţbe počas celej doby poskytovania sluţby. V prípade, ak toto 

oprávnenie stratí platnosť, dodávateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti 

objednávateľa. 

 

                                                            V. 

            Záverečné ustanovenia      

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia 

2)  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 4 roky od nadobudnutia jej účinnosti, 

alebo do vyčerpania finančného limitu 2 250,-- Eur bez DPH -  podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr.  

3)  Zmluva sa vyhotovuje vo 2 exemplároch, z ktorých kaţdá strana obdrţí po jednom 

vyhotovení. 

4)  Táto zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená slobodne a váţne, čo potvrdzujú 

svojimi  právoplatnými podpismi. 

5)  Licencia na prevádzkovanie stráţnej sluţby č.PS ................ na základe ktorej je dodávateľ 

oprávnený vykonávať predmet tejto zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy.  

6) Dodávateľ je povinný vlastniť licenciu na prevádzkovanie stráţnej sluţby  podľa zákona č. 

473/2005 Z.z. o stráţnej sluţbe počas celej doby poskytovania sluţby. 

 

 

V Trenčíne, dňa :   

 

 

 

 

 

 

           ––––––––––––––––––                                                    ––––––––––––––––––– 

                DODÁVATEĽ                                                            OBJEDNÁVATEĽ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Identifikácia osôb / meno, priezvisko, spojenie – pevná linka, mobilný telefón / 

Kompetentných poskytnúť súčinnosť a umožniť vstup príslušníkov PZ, vykonávatelia, 

resp. dodávateľa do objektu / len objednávateľ / : 

 

1,  Mgr.Ţaneta Janišová          0905 403 908 

2,  Ing.Mokrá Beáta                0905 404 282   

3,  Ivan Ševčík                         0918 643 515 

4,   

5, 

6, 

7, 

8, 

 

-kontaktná adresa na doručovanie písomností a telefonické spojenia /i mobilné e-mail / za 

účelom nevyhnutných okamţitých kontaktovaní druhej strany :  

 

adresa : 

  Detské mestečko Trenčín-Zlatovce, Na Dolinách 27, 911 05 Trenčín 

 

 

 

e-mail : 

detskemestecko@stonline.sk, ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

 

 

 

Ďalšie údaje potrebné pre plnenie záväzkov zmluvných stan : 

HESLO : 

 

Výjazd na PANIK tlačítko sa z bezpečnostných dôvodov nedá odvolať ! 

 

Telefón do objektu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                            OBJEDNÁVATEĽ 

 

 

 

 

 

 

mailto:detskemestecko@stonline.sk

