Výzva na predloženie ponuky k zákazke „Poskytovanie strážnej služby
v objekte Zariadenie sociálnych služieb Útulok a Nocľaháreň, Nádražná
33/E,B 909 01 Skalica“
v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.Verejný obstarávateľ
Názov:

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica

Sídlo

909 01 Skalica, Kráľovská 9

Zastúpený:

Mgr. Gabriela Patková, riaditeľka

Kontaktná osoba:

Mgr. Gabriela Patková
Email: patkova.gabriela@mesto.skalica.sk
Tel: +421 918 715 677

IČO:

37986775

DIČ:

2022279853

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK85 5600 0000 0027 2429 7005

Web

www.stiborsi.sk

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenej adrese.
Ponuky budú doručené na: vyššie uvedenú adresu.
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie služby – Strážnej služby v prevádzke
neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica, a to
v objekte Zariadenie sociálnych služieb Útulku a Nocľahárni na adrese: Nádražná 33/E,B,
909 01 Skalica /ďalej len „ZSS Útulok a Nocľaháreň“/.
3. Podrobný opis predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby
zadávanou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je
poskytovanie strážnej služby za účelom ochrany objektu, osôb, majetku a verejného poriadku
v objekte ZSS Útulku a Nocľahárni a na verejne prístupných miestach bezprostredne
priľahlých k uvedenému objektu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
79713000-5 Strážne služby
79710000-4 Bezpečnostné služby
NUTS kód: SK021 Trnavský kraj

Popis objektu:
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica, ktorého zakladateľom je
Mesto Skalica prevádzkuje na ul. Nádražnej 33/E,B ZSS Útulok a Nocľaháreň, kde sa
poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. V pracovné dni v čase od 07,00 hod. do 16,00 hod. je zabezpečený
dohľad v objekte zamestnancami neziskovej organizácie.
ZSS Útulok je jednopodlažná budova rozčlenená na časť jednotlivci a časť matky
s deťmi s kapacitou pre 45 klientov. Pri vstupe do Útulku sa nachádza vrátnica, odkiaľ bude
zabezpečovaný výkon strážnej služby. Zadná časť objektu je oplotená.
ZSS Nocľaháreň sa nachádza v uzatvorenom - oplotenom priestranstve. Jedná sa
o prízemnú budovu, ktorá slúži na prenocovanie osobám bez domova. Pozostáva zo vstupnej
chodby, miestnosti na spanie, umyvárne, WC, sprchy a miestnosti na prípravu stravy.
V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie pre 10 klientov. V nocľahárni sa poskytuje sociálna
služba denne v čase od 17,00 hod. do 09,00 hod.
Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Výkon strážnej služby bude zabezpečený osobami spoľahlivými, fyzicky a psychicky
zdatnými, odborne spôsobilými a vyškolenými v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
Strážna služba bude zabezpečená vždy jednou odborne a fyzicky spôsobilou osobou,
poverenou výkonom fyzickej ochrany v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti (ďalej
len „odborne spôsobilá osoba“) typu „S“. Poskytovateľ je povinný pred začatím poskytovania
strážnej služby predložiť zoznam odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich v jeho mene
predmet zákazky s uvedením mena, priezviska, čísla preukazu odbornej spôsobilosti a doby
platnosti uvedených preukazov.
Strážna služba bude poskytovaná v pracovné dni v čase od 16,00 hod. do 07,00 hod.
Počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja bude poskytovaná nepretržite, t.j. 24 hodín
denne. V prípade potreby má obstarávateľ právo po písomnej dohode s dodávateľom tento
pracovný čas výkonu strážnej služby upraviť.
Strážna služba bude vykonávaná statickou službou na určenom stanovisku, ktorým je
vstupná miestnosť do ZSS Útulku – vrátnica, v kombinácii s preukázateľnými obchôdzkami
v monitorovanej lokalite v nepravidelných intervaloch so zameraním na ochranu objektu,
osôb, majetku a verejného poriadku. Výkon strážnej služby na vrátnici ZSS bude realizovaný
tak, aby strážna služba mala neustále zrakový kontakt do chodby ZSS útulku, t.z. otvorené
dvere smerom k prijímateľom sociálnej služby.
Odborne spôsobilá osoba pri výkone strážnej služby je povinná:
-

Zabraňovať neoprávnenému vstupu osôb do objektu ZSS Útulku a Nocľahárne.

-

-

Zabraňovať vstupu do objektu ZSS Útulku a Nocľahárne cudzím osobám, ktoré nie sú
klientmi ZSS.
Monitorovať a zapisovať príchody a odchody klientov, vykonávať u klientov dychovú
skúšku na alkohol.
Viesť príslušnú dokumentáciu a písomné záznamy o výkone služby podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa.
Zabraňovať rozkrádaniu, strate a zneužitiu majetku verejného obstarávateľa.
Zamedziť vynášaniu hnuteľných vecí z objektu bez súhlasu povereného zamestnanca
verejného obstarávateľa.
Dohliadať nad dodržiavaním prevádzkového a ubytovacieho poriadku zariadenia
a interných smerníc zo strany prijímateľa sociálnej služby.
Zabezpečovať úlohy vyplývajúce z predpisov o požiarnej ochrane.
Každé porušenie alebo závažné ohrozenie chráneného objektu bezodkladne nahlásiť
zamestnancovi verejného obstarávateľa, mestskej polícii, resp. štátnej polícii alebo
príslušným orgánom podľa charakteru zistenia. Odborne spôsobilá osoba vykoná
potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších škôd.
Spolupracovať s povereným zamestnancom verejného obstarávateľa a rešpektovať
jeho pokyny, týkajúce sa kontroly výkonu strážnej služby.
V prípade mimoriadnej udalosti spísať záznam o udalosti, v ktorom uvedie jej priebeh,
časové údaje a osobné údaje zúčastnených osôb.
Mať oblečenú rovnošatu, ktorá je označená názvom dodávateľa a na prednej časti
s uvedením mena a priezviska osoby vykonávajúcej strážnu službu.

Poskytovateľ je povinný vybaviť odborne spôsobilé osoby vykonávajúce strážnu
službu vlastným výstrojom a vecnými bezpečnostnými prostriedkami potrebnými pri výkone
strážnej služby.
Poskytovateľ musí mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu na poistenie
„zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby“. Poskytovateľ predloží kópiu
platnej poistnej zmluvy najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy.
4. Zmluva a lehota plnenia
Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom na
zabezpečenie strážnej služby v objekte ZSS Útulku a Nocľahárni na adrese: Nádražná 33/E, B
909 01 Skalica pre verejného obstarávateľa Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o.,
Skalica.
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú (48 mesiacov) s predpokladaným počtom
hodín poskytovania strážnej služby 27 000 hodín od 01.03.2018 do 28.02.2022, na základe
ktorej sa začne zabezpečovať strážna služba dňom 01.03.2018 od 16,00 hod.
Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Miestom poskytovania služieb je objekt Zariadenie sociálnych služieb Útulok
a Nocľaháreň, Nádražná 33/E,B, 909 01 Skalica

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
148.500 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky je vypočítaná podľa alokovaných prostriedkov na
daný účel v rozpočte Štíbora – Mestského centra sociálnych služieb n.o. Skalica na rok 2018.
Predpokladaná hodnota zákazky za 48 mesiacov je vypočítaná z priemernej mesačnej
fakturácie za rok 2017 podľa počtu odpracovaných hodín v zmysle minimálnych požiadaviek
na predmet zákazky.
7. Platobné podmienky
Platby za strážnu službu budú fakturované mesačne. Úhrada faktúry sa uskutoční
bezhotovostným platobným stykom v eurách v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia
faktúry, bez poskytnutia preddavkov.
8. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
9. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné do dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenia zmluvy
s úspešným uchádzačom.
10. Predkladanie ponuky
Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe v zalepenej obálke s adresou verejného
obstarávateľa s označením „Strážna služba – neotvárať“
Ponuku v listinnej podobe vypracovanú v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa uvedenými v tejto výzve zasiela uchádzač písomne poštou na adresu verejného
obstarávateľa Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica, Kráľovská 9, 909 01
Skalica.
Uchádzač vyhotoví a predloží ponuku v slovenskom jazyku.
Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa stávajú súčasťou dokumentácie
verejného obstarávateľa, uchádzačom sa nevracajú.
Lehota na predkladanie ponúk je do 7.2.2018 do 12:00 hod.
11. Podmienky účasti, obsah ponuky
Uchádzač predloží v ponuke:
a) zmluvu o zabezpečení strážnej služby v štyroch vyhotoveniach, ktorá je prílohou č. 1
tejto výzvy (Návrh zmluvy) podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača – predložená
zmluva nesmie byť v rozpore s návrhom zmluvy predloženým verejným
obstarávateľom v prílohe tejto výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky ustanovenia
zmluvy a do zmluvy doplní iba svoje identifikačné údaje, cenu v eurách bez DPH
a vrátane DPH za 1 hodinu poskytovania strážnej služby.

b) aktuálnu fotokópiu dokladu o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať strážne,
bezpečnostné služby.
c) výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
V prípade, ak by uchádzač nepredložil fotokópiu dokladu o tom, že je oprávnený
poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, bude
zo zákazky vylúčený.
Pri podpise zmluvy verejným obstarávateľom, úspešný uchádzač predloží originál
dokladu, oprávnenia poskytovať službu k predmetu zákazky a originál výpisu z Obchodného
registra.
12. Vyhodnotenie ponúk – kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách bez dane z pridanej
hodnoty. Cena za predmet zákazky bude stanovená ako cena za 1 hodinu poskytovania
strážnej služby/osoba.
Zápisnica z vyhodnotenia bude uverejnená na webovej stránke Štíbora – Mestského
centra sociálnych služieb n.o. Skalica, www.stiborsi.sk, v časti Verejné obstarávanie,
zákazky.
Ponuka, ktorá bude predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo
nesplní podmienky uvedené v bode 10 a 11 nebude hodnotená.
13. Spôsob stanovenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a vyjadrená v eurách (€).
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- % sadzba DPH a jeho výška v €
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
14. Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

V Skalici 19.01.2018

Mgr. Gabriela Patková

