
 
             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 § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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. Žaneta 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 služby 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 § 9 ods. 9 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

3. Názov zákazky: 

„Služby pultu centrálnej ochrany “ 

4. Opis predmetu zákazky: 

              Predmetom zákazky je poskytovanie služby 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 služby, 

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 prevádzkovania poplachového systému je poskytovateľ povinný vykonávať tieto 

činnosti:  

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

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

c) vyhodnocovať narušenie chráneného objektu,  

d) v prípade prijatia signálu o narušení chráneného objektu zabezpečiť okamžité 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 (max. do 60 minút)  a  

po dohode s objednávateľom zabezpečiť prítomnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany 

na mieste po potrebnú dobu. 
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f)  vec neodkladne oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru 

  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 potreby) uskutočnený 

výjazdovou skupinou dodávateľa. 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

      Nie 

 

6.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet:  79713000-5 strážne služby   

Kategória : 1  

 

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

 

8.  Predpokladaná hodnota zákazky:   

Predpokladaná hodnota zákazky:          2 500,--  Eur bez DPH 

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

poplatok je stanovený podľa špecifikácie v zmysle bodu 4. 

 

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

 

Cenu žiadame 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 

   

SPOLU    

 

9. Lehota plnenia  a miesto plnenia: Lehota plnenia – zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov od 

nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania finančného limitu 2 500,-- € 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 

službu – licenciu na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a) až 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   18.4.2016  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 predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:  

model vyhodnotenia ponúk:   K1 (kritérium 1)  mesačný paušál = 75 % 

K2 (kritérium 2) ostatné poplatky = 25 % 

V prípade rovnosti dosiahnutého počtu bodov u viacerých uchádzačov bude rozhodujúcim   

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

     

14. Detské mestečko ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka/zmluva 

úspešnému uchádzačovi 

 

- neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

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

zrušený.  

 

- nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného 

obstarávateľa.   

      

   V Trenčíne dňa   7.4.2016                                                 

                                                                           

                                                                                             Mgr. Žaneta Janišová   

                                                                                    riaditeľka Detského mestečka 
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