Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48,
826 46 Bratislava 29

V Ý Z V A
NA PREDKLADANIE PONÚK
DO NADLIMITNEJ ZÁKAZKY REALIZOVANEJ PODPRAHOVÝM POSTUPOM V ZMYSLE
UST. § 25 ODS. 2 PÍSM. C) ZÁKONA Č. 25/2006 Z.Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA
NEPRIORITNÉ SLUŽBY:
„FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV BVS, A.S.“.

1. Obstarávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava /ďalej len BVS, a.s./
Kontaktná osoba : Ing. Andrea Beňová
IČO: 35 850 370
Fax: 02 / 48253455
2. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb.
Ide o zákazku realizovanú v zmysle ust. § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 252006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na obstaranie neprioritných služieb - „Fyzická ochrana objektov
BVS, a.s.“.
Spoločný slovník obstarávania - CPV:
79713000-5 – Strážne služby.
79711000-1 – Monitorovanie poplachov
3. Miesto poskytovania služieb:
Územie v pôsobnosti BVS a.s.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Opis predmetu zákazky – „Fyzická ochrana objektov BVS, a.s.“ - ide o zabezpečenie
strážnej služby pre obstarávateľa v zmysle a rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, t.j. fyzická ochrana majetku obstarávateľa a ochrana majetku obstarávateľa
prostredníctvom prevádzkovania poplachového systému hlásenia narušenia s následným
vyhodnotením, preverením a zaistením narušeného objektu.
a) Fyzická ochrana objektov
Predmetom je zabezpečenie ochrany majetku obstarávateľa formou výkonu poriadkovej
služby, statického i obchôdzkového stráženia objektov obstarávateľa prevádzkového aj
administratívneho charakteru ako napr. ČOV, vodný zdroj, administratívna budova ap.
v počte 12 objektov. Špecifikácia zabezpečenia ochrany majetku na jednotlivých objektoch
bude zakotvená v „Smernici pre výkon strážnej služby“ pre každý objekt, ktoré úspešný
uchádzač vypracuje a predloží obstarávateľovi na schválenie do 14 dní od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy.
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b) Prevádzkovanie zariadenia poplachového systému s okamžitým preverením
signálu
Predmetom je zabezpečenie ochrany majetku obstarávateľa formou prevádzkovania
poplachového systému hlásenia narušenia s okamžitým preverením signálu. Špecifikácia
zabezpečenia ochrany majetku bude zakotvená v „Špecifikácii údajov k objektu“ pre každý
objekt, ktoré úspešný uchádzač vypracuje a predloží obstarávateľovi na schválenie pred
pripojením objektu na poplachový systém, ktorá bude tvoriť súčasť Zmluvy.
Súčasťou predmetu je aj obsluha informačnej centrály u obstarávateľa v administratívnej
budove na Prešovskej 48 v Bratislave s priebežnou bezpečnostnou kontrolou objektov a
poskytovaním služieb internému zákazníkovi
Poplachový systém narušenia (ďalej len PSN) na objektoch obstarávateľa je inštalovaný
v súčasnosti na 280 objektoch na území pôsobnosti BVS, a.s.
Technická špecifikácia výstupu od obstarávateľa: bude uvedená v Súťažných podkladoch.
Z konečného stavu zabezpečovaných objektov sa cca 70% nachádza v intravilánoch obcí
a 30% v extravilánoch obcí. Z celkového počtu objektov je cca 10% v ťažšie dostupných
terénoch.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. Neumožňuje sa rozdelenie
predmetu zákazky.
5. Úhrada a financovanie:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa na
základe vystavených a doručených faktúr obstarávateľovi.
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi.
Obstarávateľ preddavky neposkytuje. Bližšie informácie týkajúce sa úhrady a financovania
predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
6. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy : Úspešný uchádzač
počas celej doby plnenia zmluvy na požiadanie musí zástupcovi obstarávateľa vo veciach
technických preukázať plnenie deklarovanej kvalitatívnej úrovne poskytovania služieb.
7. Variantné riešenie: neumožňuje sa.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 990 000,- € bez DPH
9. Súťažné podklady: budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti o účasť uchádzača,
doručenej obstarávateľovi poštovou zásielkou na adresu obstarávateľa, alebo osobne do
podateľne obstarávateľa alebo faxom najneskôr do 10.12.2010. V prípade použitia
faxovej komunikácie uchádzač musí do troch dní písomnosť zaslať aj poštou, resp. doručiť
do podateľne.
Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.
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10. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.12.2010 do 9:00 hod. SEČ
Písomné ponuky je treba doručiť obstarávateľovi na adresu obstarávateľa – BVS, a.s. –
podľa bodu 1 poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne obstarávateľa na tej istej
adrese.
úradné hodiny v podateľni sú :.
pondelok , streda :
8,00hod. - 17,00hod ,
utorok, štvrtok
:
8,00hod. - 15,00hod ,
piatok
:
8,00hod. - 12,00hod
11. Otváranie ponúk: 23.12.2010 o 10:00 hod. SEČ – v pracovných priestoroch
obstarávateľa BVS, a.s. na Prešovskej ul.48 v Bratislave – uchádzači sa prihlásia na
recepcii obstarávateľa .
12. Doba trvania zmluvy: 36 mesiacov od podpisu zmluvy, inak do vyčerpania sumy
2 990 000,- € bez DPH.
13. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ust. § 26 ods. 1 cit. zákona
o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie preukáže podľa
ust. § 26 ods. 2 , resp. ods. 3 alebo ods. 4 cit. zákona o verejnom obstarávaní predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne overených fotokópií:
13.1 Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie starší ako tri mesiace ku dňu
predkladania ponúk, že:
- nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny,
- nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním. (Doklad č. 5)
Podnikateľ /fyzická osoba/ predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad
vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu,
na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie
podľa osobitných predpisov.
Podnikateľ /právnická osoba/ predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné
doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za
všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu
podnikateľa.
13.2 Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom
alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie staršie ako tri mesiace ku dňu
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predkladania ponúk, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je
v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku. (Doklad č. 6a, 6b)
13.3 Potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, alebo rovnocenný
doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla,
v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie
ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia. (Doklad č. 7)
13.4 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom
alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, v ktorej je uchádzač vedený
v evidencii platiteľov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, nie
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované
nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. (Doklad č. 8)
13.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, alebo rovnocenný doklad vydaný
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla , nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. (Doklad č. 9)
13.6 Doklad o oprávnení poskytovať predmetné služby - uchádzač predloží doklad o
odbornej spôsobilosti, t.j. licenciu na prevádzkovanie strážnej služby a to v súlade so
zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti a to platnú počas celého obdobia
navrhovaného kontraktu a doloží živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, ak uchádzač je
v niektorom z nich zapísaný, alebo obdobný doklad vydávaný a platný v krajinách EÚ,
ktorým uchádzač so sídlom mimo územia SR preukáže splnenie tejto podmienky
účasti.
Predložený doklad musí byť aktuálny a musí ním uchádzač preukazovať svoj aktuálny
a skutočný stav. (Doklad č. 10)
Uchádzač môže doklady a dokumenty z § 26 cit. zákona o verejnom obstarávaní nahradiť
platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
pre verejné obstarávanie.
V zmysle ust. § 26 ods. 3 cit. zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky niektorý z dokladov podľa § 26 ods. 2 cit. zákona
o verejnom obstarávaní, požadovaných v bodoch 13.1. až 13.6, nahradiť čestným
vyhlásením v prípade, ak sa v krajine jeho sídla požadovaný doklad, ani rovnocenný doklad
nevydáva.
V zmysle ust. § 26 ods. 4 cit. zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač so sídlom v inom
členskom štáte, ako v Slovenskej republike, pokiaľ právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, môže čestné vyhlásenie nahradiť vyhlásením urobeným pred
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súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine svojho sídla.
V prípade skupiny dodávateľov splnenie podmienky účasti podľa ust. § 26 ods. 1 písm. f)
cit. zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej oblasti
predmetu zákazky, ktorú bude v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečovať.
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA UST. § 27 CIT. ZÁKONA O VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
Ich splnenie preukáže podľa ust. § 27 cit. zákona o verejnom obstarávaní predložením
nasledovných dokladov a to originálov alebo ich úradne overených fotokópií:
13.7 Vyjadrenie banky o úverovej schopnosti, ktorým môže byť aj prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Výpis z účtu obstarávateľ neuzná.
Predložené vyjadrenie musí byť aktuálne. (Doklad č. 11)
13.8 Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, v ktorom uvedie prehľad o výške obratu v € bez
DPH za tržby dosiahnuté z poskytovania služieb, ktorých charakter a rozsah je rovnaký
alebo obdobný ako charakter a rozsah obstarávaných služieb a to v rokoch 2007, 2008
a 2009, ak sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,
ktoré musia byť vyššie ako 1 mil. € (bez DPH) za každý rok osobitne /uviesť číselné
hodnoty/, doložené u právnických osôb výkazmi ziskov a strát alebo súvahou, u fyzických
osôb zdokladované výkazom príjmov a výdavkov, alebo obdobný doklad vydávaný
a platný v krajinách EÚ, ktorým uchádzač so sídlom mimo územia SR preukáže splnenie
tejto podmienky účasti.
(Doklad č. 12)
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA UST. § 28 CIT. ZÁKONA O VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Ich
splnenie preukáže podľa ust. § 28 cit. zákona o o verejnom obstarávaní predložením
nasledovných dokladov a to originálov alebo ich úradne overených fotokópií:
13.9 § 28 ods. 1 písm. a) cit. zákona o verejnom obstarávaní – Uchádzač predloží
zoznam poskytnutých služieb - zmlúv, zrealizovaných v priebehu rokov 2007, 2008
a 2009, ak sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,
predmet ktorých bol charakterom a rozsahom rovnaký alebo obdobný ako predmet tejto
zákazky.
Zoznam musí obsahovať najmenej 2 zmluvy, zrealizované v priebehu uvedených rokov,
každá so zmluvnou cenou viac ako 500 000,- € bez DPH, doložené kvalifikovanými
a objednávateľmi potvrdenými referenciami, ktoré musia obsahovať:
- obchodné meno objednávateľa / odberateľa,
- obchodné meno uchádzača,
- názov predmetu zmluvného plnenia,
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zmluvnú cenu bez DPH (alebo prehlásenie o zmluvnej cene vyššej ako 500 000,€ bez DPH),
- potvrdenie pravdivosti údajov – titul, meno a priezvisko kontaktnej osoby
objednávateľa, podpis, dátum a telefonický kontakt na ňu pre možné overenie
referencií.
Obstarávateľ uzná potvrdenie referencií na zozname alebo na samostatných listoch
s požadovanými údajmi, ktoré budú prílohami zoznamu. (Doklad č. 13)
-

13.10 § 28 ods. 1 písm. d) v kombinácii s § 29 cit. zákona o verejnom obstarávaní –
Opatrenia použité uchádzačom na zabezpečenie kvality, t.j. uchádzač preukáže a doloží,
že je držiteľom platného certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000
a porovnateľné za oblasť poskytovania komplexných bezpečnostných služieb, pričom
tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem
členských štátov Európskeho spoločenstva (originál alebo jeho notárom overenú kópiu).
Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO
9001:2000, predloží podrobný a úplný opis opatrení alebo iné dôkazy na zabezpečenie
kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. (Doklad č. 14)
13.11 § 28 ods. 1 písm. d) v kombinácii s § 29 cit. zákona o verejnom obstarávaní –
Opatrenia použité uchádzačom na zabezpečenie kvality, t.j. uchádzač preukáže a doloží,
že je držiteľom osvedčenia NBÚ o personálnej bezpečnosti alebo obdobného dokladu
vydávaného a platného v krajinách EÚ, ktorým uchádzač so sídlom mimo územia SR
preukáže splnenie tejto podmienky účasti. (Doklad č. 15)
13.12 § 28 ods. 1 písm. g) cit. zákona o verejnom obstarávaní – Uchádzač predloží údaje
o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov
uchádzača, ako aj osôb zodpovedných za plnenie zmluvy. Uchádzač predloží údaje
o vzdelaní a odbornej praxi osôb, ktoré budú zaisťovať obsluhu informačnej centrály
u obstarávateľa, pričom v súlade s náročnosťou práce na uvedenom pracovnom mieste
je stanovená min. úroveň vzdelania úplné stredoškolské vzdelanie a min požadovaná
úroveň odbornej praxe je aspoň 2 roky. (Doklad č. 16)
13.13 § 28 ods. 1 písm. i) cit. zákona o verejnom obstarávaní – Uchádzač predloží údaje
o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za roky
2007, 2008 a 2009. (Doklad č. 17)
13.14 § 28 ods. 1 písm. j) cit. zákona o verejnom obstarávaní - Údaje o technickom
vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby, t.j. uchádzač čestným
vyhlásením potvrdí, že bude mať k termínu účinnosti zmluvy, ako aj počas celej doby
jej platnosti k dispozícii prostriedky – strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie
zmluvy. Zároveň uchádzač čestne vyhlási, že tieto strojové a technické zariadenia počas
celej doby platnosti zmluvy budú v súlade s kvalitatívnou úrovňou uvedenou v rámci
návrhu uchádzača na plnenie kvalitatívneho kritéria. (Doklad č. 18)
13.15 § 28 ods. 1 písm. j) cit. zákona o verejnom obstarávaní - Údaje o technickom
vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby, t.j. uchádzač predloží
údaje o úrovni absolvovaného výcviku psov, ktorých bude mať k dispozícii počas celej
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doby platnosti zmluvy, pričom je stanovená min. úroveň výcviku strážnych psov a to
absolvovanie výcviku s vystavením vysvedčenia o absolvovaní skúšky na úrovni min.
SV1. (Doklad č. 19)
14. Lehota viazanosti ponúk : do 31.3.2011.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka:
Cena za opakujúce sa služby v € bez DPH za 1 hod.
poskytovaného výkonu jednou osobou pri fyzickej
ochrane objektu so psom v zmysle návrhu zmluvy
a zabezpečení obsluhy informačnej centrály na
pracovisku obstarávateľa

40 bodov

1.2

Cena spolu za príležitostné služby v € bez DPH

25 bodov

1.3

Kvalitatívne kritérium

20 bodov

1.1

Cena za opakujúce sa služby v € bez DPH za
zabezpečenie ochrany jedného objektu
obstarávateľa za 1 mesiac, prostredníctvom systému
na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu
uchádzača a následným zaistením objektu
15 bodov
_________________________________________________________________
1.4

SPOLU

100 bodov

16. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu – osoby vykonávajúce strážnu a
bezpečnostnú službu musia spĺňať podmienky a ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z.
o súkromnej bezpečnosti a ustanovenia vyhlášky NBÚ SR č.336/2004 Z.z. o fyzickej
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
17. Zábezpeka ponuky: vyžaduje sa vo výške 100 000,- € (slovom: stotisíc eur).
Podrobnejšie podmienky jej zloženia sú uvedené v Súťažných podkladoch.
18.

Ďalšie informácie: počet záujemcov sa neobmedzuje

Bratislava 03.12.2010

.........................................................
Ing. Jaroslav Néma
technický riaditeľ
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