NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Odbor ekonomiky a prevádzky

COMhtOM ASSESSMĽNT
PÍÍAMCWORK

VÝZVA
na predkladanie ponúk
na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1. Verejný obstarávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len .NKÚ SR")
IČO; 30844878
Sídlo organizácie:
Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov
Kontaktná osoba;
ing. Ladislav Králik
Telefón:
501 14 507
e-mail:
ladislav.kralik@nku.gov.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
§ 7 ods. 1 pism. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
3. Názov predmetu zákazky:
Strážna služba.
4. Druh zákazky a zmluvy:
Zákazka na poskytnutie služieb
Zmluva bude uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zneni neskorších
predpisov na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu
uvedeného v bode 8.
5. Miesto poskytnutia služieb:
Objekt NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava.
6. Výsledok verejného obstarávania:
S úspečným uchádzačom bude uzavretá zmluva na obdobie 36 mesiacov.
7. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výkon strážnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v objekte NKÚ SR, Priemyselná 2,
824 73 Bratislava, v súlade s platnými predpismi, najmä zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnostnej služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 2.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 249.655,68 Euro bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe § 6 ods. 7 pism. a) zákona o verejnom obstarávaní.
9. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
Hlavný slovník obstarávania (CPV); 79713000-5 Strážne služby
10. Zdroj financovania finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.

11. Podmienky účasti
Osobné postavenie
OSOBNÉ POSTAVENIE Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
- podľa § 32 ods. 1 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní je oprávnený poskytovať službu
Uchádzač predloži sken originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie dokladu o odbornej spôsobilosti/licencie
na prevádzkovanie bezpečnostnej služby v súlade s § 9 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o súkromnej
bezpečnosti“) v spojitosti s § 11 pre fyzické osoby alebo § 12 pre právnické osoby (podľa toho, čo sa uplatňuje)
v rozsahu podľa § 3 zákona o súkromnej bezpečnosti, alebo ekvivalentný doklad.
- podľa § 32 ods. 1 pism. f) zákona o verejnom obstarávaní nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Uchádzač predloži čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Verejný obstarávateľ stanovuje pre uchádzača podmienky technická alebo odborná spôsobilosť v nasledujúcom
rozsahu:
-

§ 34 ods. 1 pism. a) - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od zadávania tejto zákazky
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa tohto zákona a to v minimálnej súhrnnej výške 70.000,00 Euro bez DPH za posudzované
obdobie, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plneni potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plneni potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu
o ich poskytnutí, doplneným dokladom, preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
poskytnuté
Uchádzač predloži zoznam poskytnutých služieb (zmlúv), ktorý musí obsahovať:
obchodné meno a adresu odberateľa/obstarávateľa/objednávateľa, stručný popis (z ktorého bude zrejmé,
že sa jedná o služby (zmluvy) obdobného charakteru ako je predmet zákazky), zmluvná cena v Euro bez DPH,
tel. číslo a meno zamestnanca odberateľa/obstarávateľa/objednávateľa, kde je možné si tieto údaje overiť, pečiatka
a podpis odberateľa/obstarávateľa/objednávateľa.
Referencie budú vyjadrené v Euro (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na Euro kurzom
ECB platným ku dňu ukončenia poskytnutej služby).
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať služby spojené so zabezpečením Strážnej
služby.

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny s DPH.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1.
13. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2020 do 09:00 hod.
14. Miesto na predloženie ponúk
Ponuka môže byť predložená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
alebo e-mailom na adresu ladislav.kralik@nku.qov.sk V prípade, že ponuka bude doručená osobne, poštou
alebo kuriérom bude predložená v zalepenej obálke a označená heslom: „STRÁŽNA SLUŽBA - NEOTVÁRAŤ“.
Variantné riešenie sa nepripúšťa. Pri osobnom doručení pracovná doba verejného obstarávateľa je 9:00 až 14:00 hod.

15. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a šidlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH,
telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.),
- fotokópiu licencie na prevádzkovanie strážnej služby
- doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podlá bodu 11 tejto
výzvy na predkladanie ponúk,
- návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha č. 1.
- návrh zmluvy - vyplnená a podpísaná podľa prílohy č. 3
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský jazyk.
17. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
V prípade záujmu sa záujemcovia môžu zúčastniť obhliadky miesta poskytovania požadovaných služieb vo vopred
dohodnutom termíne. Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je Ing. Maroš Gallo,
Tel. č. 02/501 14 207,e-mail: maros.gailo@nku.gov.sk
18. Ďalšie informácie
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku
u verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonický ihneď po vyhodnotení.
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou Ing. Ladislav Králik,
e-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk
19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 31.07.2020
26. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
01.07.2020

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
generálny riaditeľ

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 - Zmluva

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Obchodné meno uchádzača............................................................
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:...............................................
3. Názov predmetu zákazky: Strážna služba
4. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

Merná jednotka
Položka

Strážna služba

Cena za Mernú
jednotku v Euro bez
DPH

DPH

Cena za Mernú
jednotku v Euro s
DPH

osobohodina

Poznámka.
Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v budove Najvyššieho kontrolného úradu nepretržite 24 hodín
denne, aj počas štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja.
Rozsah požadovanej činnosti pracovníkov strážnej služby:
a) monitorovať a vyhodnocovať správanie osôb a vykonávať v prípade potreby zásahové činnosti smerujúce
k fyzickej ochrane objektu pred nežiaducim konaním tretích osôb, ktoré by mohlo smerovať k vniknutiu do
hlavného objektu úradu, k poškodeniu hlavného objektu i technických a technologických zariadení hlavného
objektu alebo k poškodeniu automobilov parkujúcich na parkovacích plochách za a pred objektom a prípade
potreby vykonať účinný zásah a privolať príslušníkov Policajného zboru,
b) vykonávať fyzickú kontrolu a preventívne obhliadky a obchôdzky objektu, parkoviska za a pred budovou a na
obvodových chodníkoch objektu podľa interných pokynov a v prípade potreby prijať okamžité opatrenia
smerujúce k zabráneniu vzniku škôd na majetku alebo opatrenia na zníženie škôd privolať v prípade potreby
zásahové zložky Policajného zboru, Hasičského a Záchranného zboru,
c) vydávať bezpečnostné opatrenia a pokyny na trvalé zabezpečenie prejazdu požiarnou nástupnou plochou
objektu (plochy pred objektom) a na prístupnosť k hlavného vchodu,
d) monitorovať činnosť a vyhodnocovať informácie z elektrických zabezpečovacích systémov a kamerového
systému, rozhodovať o zásahových a taktických opatreniach na ochranu života, zdravia osôb objekte úradu
a ochranu majetku úradu,
e) vykonávať denný monitoring elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS") v súlade s vyhláškou
Ministerstva vnútra č. 726/2002 §15,
f) sprevádzať návštevy ústavných činiteľov do ich služobných priestorov,
g) vykonávať evidenciu návštev, informovať zamestnancov o prítomnosti návštevy, vydávať označovacie karty
pre návštevy a dohliadať na ukončenie návštevy, kontrolovať opustenie hlavného objektu úradu
a zabezpečovať uplatňovanie Návštevného poriadku a evidenciu návštev,
h) zabezpečovať režim vydávania a úschovy kľúčov podľa interných pokynov,
i) zabezpečovať podľa písomných pokynov a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné opatrenia
na ochranu majetku, zdravia a života v prípade vzniku požiaru, zabezpečovať služby ohlasovne požiarov a
vykonávať činnosti a opatrenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, poskytovať súčinnosť
a informácie o objektových charakteristikách pri zásahu zložiek záchranného systému a orgánov policajného
zboru,
j) na požiadanie zamestnancov úradu vykonať bezpečnostné opatrenia ochrany zamestnancov úradu voči
konaniu návštevy, ktoré ohrozuje bezpečnosť zamestnanca úradu, alebo, ak je podozrenie, že zamestnanec
úradu môže byť ohrozený konaním návštevy,
k) zabezpečovať výkon funkcie informátora a prepájania telefonických hovorov v pracovnom čase od 6:30 do
18:00,
l) zabezpečiť pre výkon služby telefonické spojenie pre zamestnancov aspoň jedným mobilným telefónom,
Strážna služba bude vykonávaná nasledovne:
a)

jeden zamestnanec strážnej služby nepretržite 24 hodín denne počas štátnych sviatkov a dňoch
pracovného pokoja vo vstupných priestoroch hlavného vchodu budovy Objednávateľa a vykonávaním
pravidelných a nepravidelných obchôdzok po poschodiach a okolo budovy Objednávateľa,

b)

dvaja zamestnanci strážnej služby počas pracovných dni v čase od 06.00 do 18:00 hod. vo vstupných
priestoroch hlavného vchodu budovy Objednávateľa,

c)

jeden zamestnanec strážnej služby počas pracovných dni v čase od 18:00 do 6:00 nasledujúceho dňa vo
vstupných priestoroch hlavného vchodu budovy objednávateľa a vykonávaním pravidelných
a nepravidelných obchôdzok po poschodiach a okolo budovy Objednávateľa.

Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk

Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky
Verejný obstarávater požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil tento návrh zmluvy. Návrh zmluvy musí byť
doplnený o vyznačené časti/náležitosti v súlade s jeho ponukou a podpísaný jeho štatutárnym zástupcom.
Podmienky určené verejným obstarávaterom nesmú byť menené ani dopĺňané, okrem vyznačených časti.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany
Názov organizácie:
Sídlo:
Zastúpený
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Zapísaný:
(ďalej len "poskytovateľ")
a
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Šidlo organizácie: Priemyselná 2,824 73 Bratislava
Zastúpený: Ing. Karol Mitrik - predseda
IČO: 308 448 78
DIČ:2020815665 _
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN : SK41 8180 0000 0070 0006 0603
BIC/SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len "objednávateľ')

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o VO“) vyhlásil verejné obstarávanie
s názvom „Strážna služba“.
2. Poskytovateľ prevádzkuje bezpečnostnú službu na základe licencie podľa § 9 ods. 1. zákona č. 473/2005 Z. z
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o SBS“)

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie profesionálnej, nepretržitej a komplexnej strážnej služby za účelom
zabezpečenia ochrany osôb a majetku Objednávateľa formou stráženia, informovania a obchôdzok v budove
Objednávateľa a na verejne prístupných plochách v užívaní Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a ustanovení
zákona o SBS (ďalej len „strážna služba“).
2. Za poskytnuté strážne služby sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa tejto
Zmluvy.
Článok III.
Miesto výkonu strážnej služby
Miestom výkonu strážnej služby je budova Objednávateľa na Priemyselnej ul. č. 2 v Bratislave, vrátane verejne
prístupných plôch v užívaní Objednávateľa - parkoviská (ďalej len „budova Objednávateľa“).

Článok IV.
Rozsah strážnej služby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať prostredníctvom svojich zamestnancov výkon strážnej služby v budove
Objednávateľa nepretržite 24 hodín denne, aj počas štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja v minimálnom
rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. Strážna služba bude vykonávaná nasledovne:
a)

jeden zamestnanec strážnej služby nepretržite 24 hodín denne počas štátnych sviatkov a dňoch
pracovného pokoja vo vstupných priestoroch hlavného vchodu budovy Objednávateľa
a vykonávaním pravidelných a nepravidelných obchôdzok po poschodiach a okolo budovy
Objednávateľa,

b)

dvaja zamestnanci strážnej služby počas pracovných dní v čase od 06.00 do 18:00 hod. vo vstupných
priestoroch hlavného vchodu budovy Objednávateľa,

c)

jeden zamestnanec strážnej služby počas pracovných dní v čase od 18:00 do 6:00 nasledujúceho
dňa vo vstupných priestoroch hlavného vchodu budovy objednávateľa a vykonávaním pravidelných
a nepravidelných obchôdzok po poschodiach a okolo budovy Objednávateľa.

3. Výkaz o počte odpracovaných hodín zamestnancov strážnej služby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy
je Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca po mesiaci,
v ktorom boli strážne služby skutočne poskytnuté a to v súlade s či. V. bod 2. tejto Zmluvy.
4. Poskytovateľ a zamestnanci strážnej služby sa pri výkone strážnej služby zaväzujú dodržiavať platné interné
predpisy Objednávateľa na výkon strážnej služby alebo súvisiace s ňou, najmä interný predpis o ochrane
objektov a postupovať podľa nich; tieto interné predpisy Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi najneskôr pri
podpise tejto Zmluvy, pričom Poskytovateľ je povinný oboznámiť s nimi svojich zamestnancov strážnej služby,
ktorí budú vykonávať strážnu službu podľa tejto Zmluvy.

Článok V.
Cena a platobné podmienky
I.Cena za poskytovanie strážnych služieb je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov stanovená dohodou zmluvných strán vo výške......Euro na hodinu za zamestnanca strážnej služby
bez dane z pridanej hodnoty. K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH vo výške 20%, t.j........ Euro. Celková
cena za na hodinu za zamestnanca strážnej služby vrátane DPH je.... Euro. Maximálna finančný limit počas
účinnosti tejto zmluvy nesmie presiahnuť sumu 249.655,68 Euro bez DPH, t.j. 299.586,82 Euro s DPH. Úrad
nie je povinný uvedený finančný limit vyčerpať. Objednávateľ neposkytuje Poskytovateľovi žiadny preddavok
z ceny za poskytované strážne služby.
2. Poskytovateľovi vznikne právo fakturovať cenu poskytnutých strážnych služieb vždy prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa strážne služby poskytli. Ku každej faktúre musí byť pripojený výkaz
o počte odpracovaných hodín zamestnancov strážnej služby, počas ktorých boli strážne služby skutočne
poskytnuté podľa prílohy č. 2. Tento výkaz musí byť potvrdený Objednávateľom.
3. Poskytovateľ je povinný vystavenú faktúru doručiť Objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doničenia na adresu Objednávateľa.
4. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
5. V prípade, že Poskytovateľom vystavená faktúra bude obsahovať chybné údaje alebo nebude obsahovať všetky
náležitosti podľa bodu 4., Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na prepracovanie. Týmto
postupom sa Objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúry.
6. V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu poskytnutých strážnych služieb, vyhradzuje si Objednávateľ právo
zaplatiť cenu za poskytované strážne služby zníženú o cenu neposkytnutých strážnych služieb.

Článok VI.
Práva a povinnosti
1. Poskytovateľ je oprávnený poveriť výkonom strážnej služby len zamestnanca strážnej služby, ktorý je spôsobilý
na výkon strážnej služby podľa § 48 ods. 1 zákona o SBS. Na základe písomného vyzvania Objednávateľa, je
Poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť preukázať Objednávateľovi.
2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby mal každý zamestnanec strážnej služby počas výkonu strážnej služby
pri sebe na viditeľnom mieste evidovaný identifikačný preukaz zamestnanca strážnej služby.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o vzniknutých udalostiach a o všetkom čo, sa dozvedel
pri výkone strážnej služby alebo v súvislosti s ňou, spôsobe a predmete ochrany osôb a majetku Objednávateľa,
a to aj po zániku tejto Zmluvy; táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnancov strážnej služby.
4. Poskytovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi do troch dni odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zoznam
zamestnancov strážnej služby vykonávajúcich v jeho mene strážnu službu podľa tejto Zmluvy, a to s uvedením
mena, priezviska, trvalého bydliska, čísla občianskeho preukazu a čísla preukazu odbornej spôsobilosti.
Poskytovateľ nie je oprávnený meniť zamestnancov strážne j služby, bez predchádzajúceho písomného
oznámenia Objednávateľovi.
5. Objednávateľ môže vyzvať zamestnanca strážnej služby pri výkone strážnej služby k uskutočneniu dychovej
skúšky na prítomnosť alkoholu. V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo
v prípade dôvodného podozrenia na užitie omamných alebo psychotropných látok, je Poskytovateľ povinný
na telefonickú výzvu Objednávateľa bezodkladne zabezpečiť výmenu zamestnanca strážnej služby
vykonávajúceho strážnu službu. Ak v takomto prípade Poskytovateľ bezodkladne nezabezpečí výmenu
zamestnanca strážnej služby, Objednávateľ má právo na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa či. X. bod. 1. tejto
Zmluvy.
6. V prípade odmietnutia vykonania dychovej skúšky zamestnancom strážnej služby sa považuje výsledok

dychovej skúšky za pozitívny. O pozitívnom výsledku dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu sa spise zápis,
ktorý sa doručí štatutárnym orgánom oboch zmluvných strán.
7. Poskytovateľje povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať
vplyv na poskytovanie strážnej služby podľa tejto Zmluvy, najmä o zániku alebo odňatí oprávnenia (licencie)
na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa
zákona o SBS.
8. Poskytovateľ má práv o využívať jednu určenú miestnosť v budove Objednávateľa v súvislosti s výkonom
strážnej služby, ktorá bude slúžiť ako prezliekareň, kuchynka a na odkladanie osobných veci zamestnancov
strážnej služby.
9. Poskytovateľ bude pri výkone strážnej služby spracovávať osobné údaje podľa osobitnej zmluvy uzatvorenej
medzi objednávateľom a poskytovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať strážnu službu riadne a včas, na svoje náklady a nebezpečenstvo.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať strážnu službu výhradne prostredníctvom svojich zamestnancov strážnej
služby, ktorí sú na poskytovanie strážnej služby spôsobili podľa zákona o SBS a budú oboznámení s príslušnými
internými predpismi Objednávateľa.
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci strážnej služby mali počas výkonu strážnej služby pevnú
obuv, primerane upravený zovňajšok a predpísanú služobnú rovnošatu, ktorá nesmie byť zameniteľná
s rovnošatou príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov,
ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnošata používaná pri výkone strážnej
služby musí byť označená tak, aby bolo zrejmé, že ide o strážnu službu. Všetky prostriedky a vybavenie (vrátane
služobnej rovnošaty) potrebné na výkon strážnej služby zabezpečí Poskytovateľ na vlastné náklady.
4. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním strážnych služieb spôsobí Objednávateľovi
sám alebo zamestnancami strážnej služby úmyselne, z nedbanlivosti alebo zavineným porušením povinnosti
alebo zanedbaním povinností pri plnení tejto Zmluvy alebo v priamej súvislosti s ňou.
5.0 nedostatkoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok vznik škody alebo spôsobenie ujmy
na zdraví, životoch alebo majetku, je Poskytovateľ povinný bezodkladne informovať Objednávateľa.
6. Poskytovateľje povinný zabezpečiť, aby zamestnanec strážnej služby pri výkone strážnej služby a pri styku
so zamestnancami Objednávateľa a návštevami vystupoval slušne, ústretovo a v normách spoločenského
správania.
7. Budova Objednávateľa bude otvorená v čase od 6:00 do 18:00. Mimo tohto času bude budova uzamknutá,
za čo zodpovedá Poskytovateľ, pričom zamestnanec strážnej služby umožní vstup do budovy mimo tohto času
len na povolenie vydané určenou oprávnenou osobou, ktorá je zamestnancom Objednávateľa.

Článok VIII.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to nádobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy, najskôr však odo dňa 01.09.2020.
2. Pred uplynutím doby podľa bodu 1. môže táto Zmluva zaniknúť:

a) dňom uvedeným v dohode o ukončení zmluvy, ktorá bude podpísaná zástupcami oboch zmluvných
strán, najskôr však dnom nasledujúcim po dni zverejnenia takejto dohody v Centrálnom registri zmlúv,
b) písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom
bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
c) odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy niektorou zmluvnou stranou podľa čl.
IX. tejto Zmluvy,
d) dňom zániku alebo dňom odňatia oprávnenia (licencie) na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa
zákona o SBS,
e) dňom pozastavenia prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa zákona o SBS.

Článok IX.
Podstatné porušenie zmluvy
1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia. Za podstatné
porušenie tejto Zmluvy sa bude považovať
a)
b)
c)
d)
e)

ak Poskytovateľ nezabezpečuje poskytovanie strážnej služby nepretržite a v rozsahu podľa čl. IV. bod 1.,
2., 4. tejto Zmluvy,
ak Poskytovateľ opakovane (t.j. aspoň dvakrát) porušil povinnosti podľa čl. VI. a čl. VII. tejto Zmluvy,
ak Poskytovateľ vstúpil do likvidácie,
ak proti Poskytovateľovi sa začalo konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na povolenie
reštrukturalizácie,
v prípadoch ustanovených Obchodných zákonníkom.

2. Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto
Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia
tejto Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, riešenia sporov medzi zmluvným i stranami
a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení
tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, v listinnej podobe.

Článok X.
Sankcie
1. Ak Poskytovateľ nezabezpečí výkon strážnej služby nepretržite a v plnom rozsahu podľa čl. IV. tejto Zmluvy, má
Objednávateľ nárok voči Poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur za každú začatú
hodinu neplnenia tejto povinnosti.
2. Ak Poskytovateľ poruší niektorú z povinností uvedenú v čl. VI. bod 1. až 6. tejto Zmluvy, má Objednávateľ voči
Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. V prípade uplatnenia sankcií podľa bodu 1. až 3. nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody
spôsobenú činnosťou Poskytovateľa alebo porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu
Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť z tohto záväzkového vzťahu, zodpovedá za škodu
spôsobenú druhej zmluvnej strane. Každá zmluvná strana zodpovedná za škodu druhej zmluvnej strane,
zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
Ak Poskytovateľ písomne neoznámi Objednávateľovi bez zbytočného odkladu skutočnosti, ktoré Poskytovateľovi
bránia alebo by mohli brániť alebo sťažujú alebo by mohli sťažovať výkon strážnej služby a v plnení jeho
povinnosti vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy alebo platných právnych predpisov, má Objednávateľ v prípade
vzniku škody, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, nárok na náhradu tejto škody aj vtedy, ak bola škoda
spôsobená inak okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Poskytovateľa.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami zákona o SBS, Obchodného zákonníka, prípade ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
2. Táto zmluva sa riadi výlučne platným a účinným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy musia mať písomnú formu, musia byť vyhotovené ako dodatok
k tejto Zmluve a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to v súlade § 18
Zákona o VO. Nadväzujúc na ustanovenie § 18 ods. 1
pism. c) Zákona o VO sa za okolnosť, ktorú verejný
obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať, sa považuje aj zmena výšky minimálnej
mzdy stanovenej osobitným predpisom.
4. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení tejto Zmluvy nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy. Namiesto
neplatných ustanovení tejto Zmluvy sa použije zákonná právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu
neplatných ustanoveniach tejto Zmluvy.
5. Miestom pre doručovanie písomnosti sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá
zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania,
a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného
oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí doničiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň
vrátenia zásielky odosielateľovi za deň doničenia, aj keď sa o tom adresát nedozvedel.
6. Za deň doručenia písomnosti sa bude považovať deň osobného prevzatia písomnosti, deň prevzatia poštovej
zásielky, deň odmietnutia prevzatia písomnosti alebo poštovej zásielky, tretí deň úložnej lehoty na pošte, a to
aj v prípade, že sa o tom adresát nedozvedel.
7. Táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
8. Zmluva je vyhotovená v
pre Objednávateľa.

štyroch

rovnopisoch, dva rovnopisy pre Poskytovateľa a dva rovnopisy

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znenim
pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa............. 2020

Za Objednávateľa:
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Ing, Karol Mštrík
predseda

V Bratislave dňa................ 2020

Za Poskytovateľa:
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Príloha č. 1 k zmluve

Rozsah požadovanej činnosti pracovníkov strážnej služby:
a) monitorovať a vyhodnocovať správanie osôb a vykonávať v prípade potreby zásahové
činnosti smerujúce k fyzickej ochrane objektu pred nežiaducim konaním tretích osôb, ktoré by mohlo
smerovať k vniknutiu do hlavného objektu úradu, k poškodeniu hlavného objektu i technických
a technologických zariadení hlavného objektu alebo k poškodeniu automobilov parkujúcich na
parkovacích plochách za a pred objektom a prípade potreby vykonať účinný zásah a privolať
príslušníkov Policajného zboru,
b) vykonávať fyzickú kontrolu a preventívne obhliadky a obchôdzky objektu, parkoviska za a pred budovou
a na obvodových chodníkoch objektu podľa interných pokynov a v prípade potreby prijať okamžité
opatrenia smerujúce k zabráneniu vzniku škôd na majetku alebo opatrenia na zníženie škôd privolať
v prípade potreby zásahové zložky Policajného zboru, Hasičského a Záchranného zboru,
c) vydávať bezpečnostné opatrenia a pokyny na trvalé zabezpečenie prejazdu požiarnou nástupnou
plochou objektu (plochy pred objektom) a na prístupnosť k hlavného vchodu,
d) monitorovať činnosť a vyhodnocovať informácie z elektrických zabezpečovacích systémov a
kamerového systému, rozhodovať o zásahových a taktických opatreniach na ochranu života, zdravia
osôb objekte úradu a ochranu majetku úradu,
e) vykonávať denný monitoring elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) v súlade s vyhláškou
Ministerstva vnútra č. 726/2002 §15,
f) sprevádzať návštevy ústavných činiteľov do ich služobných priestorov,
g) vykonávať evidenciu návštev, informovať zamestnancov o prítomnosti návštevy, vydávať označovacie
karty pre návštevy a dohliadať na ukončenie návštevy, kontrolovať opustenie hlavného objektu úradu
a zabezpečovať uplatňovanie Návštevného poriadku a evidenciu návštev,
h) zabezpečovať režim vydávania a úschovy kľúčov podľa interných pokynov,
i) zabezpečovať podľa písomných pokynov a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné
opatrenia na ochranu majetku, zdravia a života v prípade vzniku požiaru, zabezpečovať služby
ohlasovne požiarov a vykonávať činnosti a opatrenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
poskytovať súčinnosť a informácie o objektových charakteristikách pri zásahu zložiek záchranného
systému a orgánov policajného zboru,
j) na požiadanie zamestnancov úradu vykonať bezpečnostné opatrenia ochrany zamestnancov úradu voči
konaniu návštevy, ktoré ohrozuje bezpečnosť zamestnanca úradu, alebo, ak je podozrenie, že
zamestnanec úradu môže byť ohrozený konaním návštevy,
k) zabezpečovať výkon funkcie informátora a prepájania telefonických hovorov v pracovnom čase od 6:30
do 18:00,
l) zabezpečiť pre výkon služby telefonické spojenie pre zamestnancov aspoň jedným mobilným telefónom,

Príloha č. 2 k zmluve

Výkaz o počte odpracovaných hodín pracovníkov
Mesiac
deň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

strážnik meno a priezvisko

od

do

Počet odpracovaných
hodín

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolu

dátum

meno 3 podpis oprávnenej osoby

