
      Záhradnícke a rekreačné služby  

Švermova 45 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
 

  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

zákazka na poskytovanie služby podľa § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:  Záhradnícke a rekreačné služby 

 Adresa:    Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 

 IČO:    00 183 075 

        Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Janka Majerová 
0918 804 401, 048/28 51 805 

        Kontaktné osoby vo veciach technických:    Roman Krahulec, 0910 906 718 

 
2. Opis predmetu zákazky 
 

 Názov zákazky:  „Vykonávanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa“ 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
79713000 – 5 Strážne služby 

 
Predmetom obstarávania zabezpečenie vykonávania strážnej služby za účelom ochrany majetku 
obstarávateľa a tretích osôb, ktorých majetok sa nachádza v objekte Záhradníckych a rekreačných služieb 
v Banskej Bystrici, na ul. Švermova 45 a priľahlých objektov patriacich budove. 

Predmetom stráženia sú nasledovné objekty: 

- Administratívna budova + spojovacia chodba (dielňa + sklad ND) + zasadačka + sklad rohový 
- Areál majetku organizácie Záhradnícke a rekreačné služby 
- Predajňa drevín na parkovisku pred plážovým kúpaliskom 
- 4 ks betónová garáž 
- Átrium 
- Sklad PHM + priestor pri potoku 
- „Skleník H11 – sklad“ 
- Množiareň „lapany“ 
- Nové garážové stavby – ahly 
- Zámočnícka a stolárska dielňa „budova bývalej kotolne“ 
- Sklad hutného materiálu a reziva 
- Sklad drevín 
- 2 x skleník – LUR (ľahká univerzálna rýchliareň) 
- Betónové boxy + osievačka 
- Trafostanica a priľahlé sklady 
- Areál zimných športov na plážovom kúpalisku 

 
Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy. 

Uchádzač sa pred vypracovaním adekvátnej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 2 Výzvy, musí zúčastniť 
obhliadky objektov, ktorá sa uskutoční dňa 19.12.2018 s p. Romanom Krahulcom. Miesto stretnutia – areál 
Záhradníckych a rekreačných služieb, Švermova 45, 974 01 o 09:00 hod. Výdavky spojené s obhliadkou  
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objektu  verejného obstarávateľa  znáša  uchádzač  bez  akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.     
Na obhliadke môže byť záujemca zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
záujemcu alebo osobou písomne splnomocnenou záujemcom na jeho zastupovanie.  
 
V prípade, ak nebude mať možnosť záujemca z objektívnych dôvodov zúčastniť sa obhliadky, môže písomne 
požiadať verejného obstarávateľa o náhradný termín, ktorý bude následne písomne oznámený/stanovený zo 
strany verejného obstarávateľa.   

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:  80 833,33 Eur bez DPH 

97 000,00 Eur s DPH 
 
Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola upravená o očakávané 
zmeny v množstve a v hodnote na základe celkových skutočných nákladov na rovnakú službu, obstaranú 
v danom roku. Odhadovaný počet odpracovaných hodín je 5000 hodín/ ročne. 
 

4. Trvanie zmluvy:  01.01.2019 do 31.12.2022 
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu 
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.  

 
6. Podmienky účasti uchádzačov:  

Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať 
stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu v predmete zákazky. 

 
Takýmito dokladmi sú napr.:  
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ, 

príspevková organizácia - podnikateľ),  
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ 

zapísaný v obchodnom registri),  
- iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.  

Ekonomické postavenie: Nepožaduje sa  
Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa 
 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena – najnižšia hodinová sadzba v EUR s DPH za poskytnutie 
služby, nakoľko verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 
Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií – Cenovú ponuku, ktorá je uvedená 
v Prílohe č. 2.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie aj túto skutočnosť. Neúplná ponuka nebude 
hodnotená.  
Pri plnení zmluvy sa hodinová sadzba násobí počtom odpracovaných hodín pracovníkov vo väzbe na výkon 
strážnej služby v zmysle zmluvných podmienok. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2018 do 13:00 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.  
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu:  
      Záhradnícke a rekreačné služby 
      Švermová 45 
      974 01 Banská Bystrica 
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9. Požiadavky na obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky podľa bodu 6 tejto Výzvy. 
2. Overená kópia poistnej zmluvy. 
3. Kópia licencie na prevádzkovanie strážnej služby. 
4. Cenovú ponuku na predmet zákazky podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísanú štatutárnym zástupcom 

uchádzača resp. ním poverenou osobou. 
5. Potvrdenie o vykonaní obhliadky objektov podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy. 
6. Návrh zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve, podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača v súlade s prílohou č. 4 tejto Výzvy 
 

10. Zmluva 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy – Zmluva o poskytovaní strážnej služby 
uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka. 
           
 
 
 

 
Prílohy: 
č. 1  Opis predmetu zákazky 
č. 2  Cenová ponuka 
č. 3  Zápis z obhliadky 
č. 3  Návrh zmluvy 
 
 
 
 
 
Banská Bystrica 12.12.2018 

 

 


