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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Bratislava 

 20794/2020/OESM Ing. Marta Gajdošíková/ 

02/48777507 

 

09.11.2020 

VEC: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Strážna služba 

v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava“ za účelom 

výberového konania.  

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

V prílohe  Vám e-mailom zasielame „Špecifikáciu predmetu zákazky“ k obstaraniu predmetnej 

zákazky podľa ustanovenia § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nepresahuje hodnotu 

zákazky podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a prílohy č. 2 – 5  

k vypracovaniu predmetnej cenovej ponuky na obdobie 24 mesiacov, a to: Cenník služieb, 

Kalkulácia nákladov, Návrh na plnenie kritéria a Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz v oblasti 

verejného obstarávania. 

 

Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca/uchádzač nepreukazuje túto 

podmienku účasti - verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy 

podľa osobitných predpisov. Záujemca/uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Ak predložené cenové ponuky presiahnu výšku predpokladanej hodnoty zákazky  

175 200,00 Eur bez DPH/24 mes. budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.  

 

Cenovú ponuku je možné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: marta.gajdosikova@nsat.sk 

v termíne do 18.11.2020 do 14:00. 

 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 
 S pozdravom   

 

Pavol Hudák, MSc 

                         predseda, v.r.  
        

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  
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Príloha k Výzve na predkladanie cenovej ponuky: 

 

 

Špecifikácia predmetu zákazky  
 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 a Prílohy č. 1  zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Názov predmetu zákazky:  „Strážna služba v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R.  

Štefánika, 823 05 Bratislava“ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Dopravný úrad  

Sídlo:     Letisko M. R. Štefánika 

   823 05 Bratislava  

Zastúpené :   Pavol Hudák, MSc, predseda 

IČO:     42355826 

IČO DPH:    nie je platcom DPH 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a)  zákona o verejnom obstarávaní 

IBAN:   SK75 8180 0000 0070 0049 9595  

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Kontaktná osoba:  p. Terézia Prvá 

Tel:     +421 248777549 

E-mail:   terezia.prva@nsat.sk 

 

Druh zákazky: služba 

Slovník spoločného obstarávania (CPV) :  

Hlavný slovník 

79700000-1 až 79721000-4  - Strážne služby 

 

2.Typ záväzkového vzťahu a predmet zákazky: 

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby. 

 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v objektoch Dopravného úradu, Letisko  

M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava a zabezpečenie ochrany majetku proti krádeží, vandalizmu, 

nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb.  

Na základe fakturácie za predošlé obdobie bola určená predpokladaná hodnota zákazky. Opis 

predmetu zákazky je súčasťou prílohy č. 1 tejto Výzvy. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
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do 175 200,00  EUR bez DPH/24 mes. 

 
 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

7. Miesto dodania: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

 

8. Trvanie záväzkového vzťahu do: 

Zmluvný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú od účinnosti zmluvy o poskytovaní 

bezpečnostnej služby na obdobie 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, a to 

podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr. 

 

9. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v mesiacoch): 24 

 

10. Jazyk ponuky: slovenský 

 

11. Kontaktná osoba: 

V prípade potreby objasniť predmet zákazky môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo 

u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy. 

 

12. Postup obstarávania: 

Zákazka podľa ust. § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá  nepresahuje hodnotu zákazky 

podľa ust. § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Príloha č. 1 k zákonu o verejnom 

obstarávaní - Sociálne služby a iné osobitné služby, kód: 79700000-1 až 79721000-4 (...Strážne 

služby ...). 

 

13. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky 

Na predmetnú zákazku  môžete vykonať obhliadku v objekte Dopravného úradu, so sídlom na 

Letisku M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, tel.: +421 248777549, mobil: 0918 382 007, e-mail: 

terezia.prva@nsat.sk  alebo andrea.orthova@nsat.sk v pracovných dňoch od 900 hod. do 1100 hod. 

Z vykonanej obhliadky bude vyhotovené potvrdenie o vykonaní obhliadky. 

 

14. Obsah ponuky: 

Príloha č. 1 tejto Výzvy: Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2 tejto Výzvy: Cenník služieb 

Príloha č. 3 tejto Výzvy: Kalkulácia nákladov  

Príloha č. 4 tejto Výzvy: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 5 tejto Výzvy: Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz v oblasti verejného obstarávania 

 

15. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

15.1  Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného  

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

mailto:terezia.prva@nsat.sk
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15.2  Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách, 

v prípade dodania telekomunikačných zariadení po protokolárnom prevzatí predmetu 

dohody, na základe doručenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doručenia. 

15.3 Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude  

z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.  

 

16. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Kritériom je najnižšia cenová ponuka v EUR s DPH za celý predmet zákazky.  

 

Záujemca/uchádzač v cene zahrnie všetky náklady spojené s poskytnutím služby predmetu 

zákazky podľa Opisu predmetu zákazky - príloha č. 1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je 

platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH, upozorní v cenovej ponuke. Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

 

Záujemca/uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 4 tejto Výzvy. 

 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého celková ponuka v EUR s DPH bude 

najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov za víťazným uchádzačom sa stanoví podľa výšky ceny 

v EUR s DPH od najnižšej po najvyššiu. 

 

17. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávateľa bude Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, ktorej 

neoddeliteľnú súčasť bude tvoriť: 

a) Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“ ; 

b) Príloha č. 2 „Cenník služieb“; 

c) Príloha č. 3 „ Kalkulácia nákladov“ – vyplniť v bodoch 1-18 tejto Výzvy; 

d) Príloha č. 4 „Návrh na plnenie kritéria“; 

e) Príloha č. 5 „Čestné vyhlásenie“, že nemá zákaz v oblasti verejného obstarávania. 

 

18. Doplňujúce informácie: 

a) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117  zákona 

o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku  

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

b) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si 

uchádzači hradia v plnej výške. 

c) Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. 

d) Neúplná ponuka nebude hodnotená. 

e) Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. 

f) Neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby s úspešným uchádzačom 

bude tvoriť návrh ceny za predmet zákazky v Euro uvedenej v Prílohe č. 4 – Návrh na plnenie 

kritérií.  
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g) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil podmienku účasti, nemá 

zákaz vo verejnom obstarávaní a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 

v tejto Výzve; 

b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

c. ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

d. nebude predložená ani jedna ponuka. 

i) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

j) Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi 

k nahliadnutiu:  

1.  platnú poistnú zmluvu uzatvorenú za spôsobenú škodu svojimi zamestnancami a  

2. platnú licenciou na prevádzkovanie strážnej služby vydanou príslušným Krajským 

riaditeľstvom Policajného zboru Slovenskej republiky podľa zákona o súkromnej 

bezpečnosti; 

k) Úspešný uchádzač konkrétne a detailne vyšpecifikuje v termíne do 7 pracovných dní od 

uzavretia zmluvy výkon strážnej služby v internom predpise pre výkon strážnej služby 

v rozsahu uvedenom podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy. 

l) Výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo dňa 

doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy 

o poskytovaní bezpečnostnej služby  v lehote do 5 pracovných dní. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 28.10.2020      Pavol Hudák, MSc 

             predseda, v.r. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Cenník služieb 

Príloha č. 3: Kalkulácia nákladov 

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz v oblasti verejného obstarávania 
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Príloha č. 1 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet zákazky: „Strážna služba v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika,  

823 05 Bratislava“ 

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie strážnej služby v zmysle Zákona o súkromnej bezpečnosti 

v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava a ochrany majetku proti 

krádeží, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to v rozsahu: 

 

P.č. 

Katastr. 

územie 

Číslo 

LV   

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Súpisné 

číslo 

parcelné 

číslo 

parcela 

registra 

"C" 

Druh 

pozemku 

Výmery 

pozemku 

m2 

1 Trnávka 4311 

Budova 

č.1 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/107 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  390 

2 Trnávka 4311 

Budova 

č.2 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/134 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  394 

3 Trnávka 4311 

Budova 

č.3 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/266 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  655 

4 Trnávka 4311 

Budova 

č.3 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov 2010 16099/266   stavba   

5 Trnávka 1969 

Budova 

č.1 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov 1089 16099/107   

Zastavané 

plochy    

6 Trnávka 2047 

Budova 

č.2 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov 4350 16099/134   

Zastavané 

plochy    

7 Trnávka 4311 

Areál Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/346 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  1996 

8 Trnávka 4311 

Areál Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/347 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  1376 

9 Trnávka 4311 

Vrátnica Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/348 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  33 

10 Trnávka 4311 

Garáž č.1 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/133 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  17 

11 Trnávka 4311 

Garáž č.2 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/352 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

12 Trnávka 4311 

Garáž č.3 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/353 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

13 Trnávka 4311 

Garáž č.4 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/354 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

14 Trnávka 4311 

Garáž č.5 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/355 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

15 Trnávka 4311 

Garáž č.6 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/356 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

16 Trnávka 4311 

Garáž č.7 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/357 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

17 Trnávka 4311 

Garáž č.8 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/358 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

18 Trnávka 4311 

Garáž č.9 Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/359 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

19 Trnávka 4311 

Garáž 

č.10 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/360 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 
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20 Trnávka 4311 

Garáž 

č.11 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/361 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  18 

21 Trnávka 4311 

Garáž 

č.12 

Bratislava 

II. 

BA-m.č. 

Ružinov   16099/362 

registra 

"C" 

Zastavané 

plochy  19 

 

 

A) Vykonávať služby stráženia objektov a informátora 
Výkon strážnej služby, ochrana objektu a podávanie informácií bude vykonávaný  

a poskytovaný v objektoch Dopravného úradu nepretržite  24 hod. (pracovné dni, dni pracovného 

pokoja – soboty, nedele a sviatky). Objekty sa skladajú z administratívnej budovy č.1, č. 2, č. 3, 

parkovacej plochy a budovy garáží. Administratívne budovy č. 1, č. 2 a č. 3 sú dvojpodlažné – 

prízemie, I. NP. Parkovacia plocha je vydláždená plocha so zeleňou a kríkovou výsadbou  

a miestom pre kontajnery na odpad. Vstup na parkovaciu plochu vedie cez automatickú bránu, ktorá 

je kamerou snímaná na pult pracoviska strážnej služby, informátora. Garáže lemujú voľnú parkovaciu 

plochu po jej dĺžke, slúžia pre parkovanie služobných motorových vozidiel a sú uzamykateľné. Počet 

garáži je 12. 

 

Objednávateľ v strážnej službe požaduje najmä: 

1. zabezpečiť nepretržite 24 hod. (pracovné dni, dni pracovného pokoja – soboty, nedele  

a sviatky) vykonávanie strážnej služby zamestnancom/ami strážnej služby v rovnošate  

v súlade so Zákonom o súkromnej bezpečnosti. 

 

Predmetom činnosti výkonu strážnej služby bude: 

a) vykonávať kontrolu budov pri nástupe do služby a odchode zo služby; 

b) vykonávať fyzickú obhliadku priľahlého areálu a stavu objektov za účelom zabránenia resp. 

hlásenia prípadných škôd, napr. na vonkajšom plášti budovy; 

c) zapnúť signalizačné zariadenie budovy a uzamknúť vchod do areálu Dopravného úradu po 

ukončení pracovnej doby zamestnancami Dopravného úradu; 

d) kontrolovať vstup cudzích osôb do budovy,  ich zapisovanie a odpisovanie v knihe návštev; 

e) zabezpečiť vstup zamestnancov Dopravného úradu ; 

f) zabezpečiť vstup vozidiel  pri vjazde a pohybe v areáli ako i prepravovaného materiálu; 

g) uskutočniť primeraný zásah voči osobám, ktorých konanie smeruje voči zamestnancom resp. 

majetku objednávateľa a napĺňa znaky páchania trestného činu, priestupku, výtržností resp. 

správania sa v rozpore s dobrými mravmi, a to prednostne ústnym dohovorom, potom 

vyvedením z objektu a až následne použitím donucovacích prostriedkov resp. privolaním 

príslušníkov Policajného zboru SR; 

h) dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy (elektrické, elektronické, mechanické 

a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, 

alebo inému nežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo 

výjazd z neho; 

i) uzatvárať hlavnú bránu počas pracovnej doby, resp. hlavnú závoru; 

j) vypracovávať plán ochrany. 

 

2. zabezpečiť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (požiar, hlásenie havárie na sieti  

a v dobe brannej pohotovosti štátu) vyrozumenie, zvolanie určených zamestnancov verejného 

obstarávateľa a prijatie dočasných opatrení. Za tejto situácie vykonávať  

a organizovať všetky vhodné opatrenia na predchádzanie škodám, až do príchodu zodpovedných 
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zamestnancov verejného obstarávateľa podľa vnútorných bezpečnostných poriadkov 

objednávateľa; 

 

3. niesť plnú zodpovednosť podľa zákona za škody spôsobené objednávateľovi,  

a to: 

a) úmyselným i nedbanlivým výkonom strážnej služby, ak jeho dôsledkom dôjde ku škode na 

strane verejného obstarávateľa; 

b) porušením predpisov bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany. 

 

4. udržovať technické vybavenie pre strážnu službu, ktoré mu poskytol objednávateľ  

v prevádzky schopnom stave. 

 

5. Zabezpečiť v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa hrozby šírenia ochorenia koronavírusu 

- COVID-19 bezpečnostné a preventívne opatrenia, ktoré slúžia na ochranu zdravia a prevenciu 

šírenia tohto ochorenia u všetkých zamestnancov, cudzích osôb nachádzajúcich sa vo všetkých 

budovách číslo I. až III. Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava (ďalej len 

„Dopravný úrad“) kontrolou merania telesnej teploty certifikovaným bezkontaktným 

lekárskym (infračerveným) teplomerom všetkých zamestnancov, cudzím osobám pred 

vstupom do areálu Dopravného úradu vo vyčlenenom priestore na chodbe na vrátnici. 

 

5.1 V prípade, že osoba vstupujúca do areálu Dopravného úradu prejavuje príznaky zvýšenej 

teploty (37,3 °C) alebo respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie atď.) nebude 

jej vstup umožnený strážnou službou. Zvýšená telesná teplota je totiž jeden  

z príznakov ochorenia COVID-19.  

 

5.2 O zamestnancoch, cudzích osôb u ktorých bola zistená teplota alebo respiračné ochorenie 

(horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie atď.)  strážna služba je povinná viesť evidenciu a zároveň 

túto skutočnosť musí hlásiť na sekretariát predsedu č. tel. 02/48777501 a pre krízový štáb 

Dopravného úradu –  Mgr. Vladimír Laurinec č. tel. 02/48777604. 

 

5.3 Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty 

pri vstupe do areálu Dopravného úradu bude zapracované podrobnejšie v zmluve. 

 

Objednávateľ 

 

1. nenesie zodpovednosť za škody na zdraví, životoch, majetku a následné škody podľa ust. § 13,  

§ 14, § 24 a § 25 Trestného zákona, ak tieto boli spôsobené vedome zo strany dodávateľa alebo na 

základe skutočností, ktoré mu boli známe a mali vplyv na zabránenie vzniknutých škôd, pokiaľ 

ich včas a riadne neoznámil objednávateľ. 

 

2. poskytne a zabezpečí pre vykonávanie strážnej služby a služby informátora:  

a) stanovište so sociálnym zariadením, vykurovaním a technickým vybavením na výkon strážnej 

služby, 

b) stály kontakt – mobil, 

c) prístupnosť potrebnej dokumentácie pre výkon strážnej služby, 

d) všetky dôležité telefónne čísla zodpovedných zamestnancov s uvedením kontaktných 

informácií, 

e) včasné oznámenie skutočnosti, ktoré sú mu známe a ktoré by mohli viesť k včasnému 
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zabráneniu škody, 

f) certifikovaný bezkontaktný (infračervený) lekársky teplomer, 

g) uskutočnenie úloh a opatrení: 

1.  pri živelných pohromách a prevádzkových haváriách, 

2. po vykonanom represívnom zásahu spočívajúcom v prípadnom privolaní príslušníkov 

Policajného zboru SR, 

h) prizvanie štatutárneho orgánu dodávateľa strážnej služby v rámci prejednávania dôležitých 

skutočností súvisiacich so strážnou službou, ktorý sa k veci vyjadrí, 

i) udržiavanie technického vybavenia v prevádzky schopnom stave, 

j) určí potrebné priestory pre zabezpečenie strážnej služby,  

k) odovzdanie HIM a DIM, ktorý je potrebný pre výkon strážnej služby podľa inventárnych 

zoznamov objednávateľa, 

l) vstupnú inštruktáž k BOZ a OPP, kde oboznámi dodávateľa o nebezpečenstvách  

a možných rizikách na pracovisku a o oboznámení vykoná písomný záznam, 

m) prerušenie práce zamestnancom dodávateľa vydaním príkazu prerušiť prácu, ak je ohrozená 

bezpečnosť života alebo zdravia alebo hrozia vážne hospodárske škody  

a zodpovedný  zamestnanec  dodávateľa  nie je k dispozícii. 

n) Konateľ (poverený pracovník) spoločnosti vykonať námatkovú kontrolu strážnej služby  

2x mesačne a vykonať o kontrole zápis, ktorý musí byť k dispozícii pre zástupcov 

Dopravného úradu. 

o) Konateľ (poverený pracovník) a taktiež zástupca Dopravného úradu sú oprávnení vykonávať 

pri výkone strážnej služby meranie hladiny alkoholu v krvi. 

 

B) Vykonávať strážnu službu na ochranu majetku  

 

1. Predmetom vykonávania služby je vykonanie kontroly – represívneho zásahu a ochranu majetku 

na inom než verejne prístupnom mieste objektov Dopravného úradu v súlade so všeobecnými 

platnými právnymi predpismi podľa zoznamu objektov v čase po skončení riadnej pracovnej doby 

t. j. od 16:00 hod. vrátane sobôt a nedieľ a sviatkov. 

 

2. Požiadavka na dodávateľa pre vykonávanie kontroly – represívneho zásahu na ochranu majetku je 

dostaviť sa na výzvu v určenom čase na určené miesto jedným zamestnancom strážnej služby  

v uniformovanom oblečení v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti. 

 

3. Predmetom činnosti strážnej služby bude: 

a) vykonávať v spolupráci s určenými zamestnancami Dopravného úradu obhliadku stavu 

narušeného objektu za účelom hlásenia prípadných zistených škôd a zabráneniu činnosti 

pristihnutých osôb, ktorých konanie smeruje voči majetku verejného obstarávateľa alebo 

zamestnancom Dopravného úradu a napĺňa znaky páchania priestupku alebo správneho deliktu 

alebo trestného činu, 

b) uskutočňovať primeraný zásah voči týmto osobám použitím donucovacích prostriedkov  

a privolaním príslušníkov polície, 

c) vykonávať zápis, 

d) dohliadať po ukončení zásahu a kontroly objektu na zapnutie signalizačného zariadenia 

budovy a jeho uzamknutia zamestnancom Dopravného úradu. 

 

4. Dodávateľ  nenesie zodpovednosť za škody na zdraví, životoch, majetku a následné škody podľa 
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ust. § 13, § 14, § 24 a § 25  Trestného zákona, ak tieto boli spôsobené na základe skutočností, ktoré 

mali vplyv na zabránenie vzniknutých škôd. 

 

5. Objednávateľ v prípade vzniku narušenia objektov zabezpečí : 

a) vyrozumenie dodávateľa,  

b) oznámenie dodávateľovi miesto stretnutia,  

c) zvolanie určených zamestnancov objednávateľa, 

d) vykonanie obhliadky stavu narušeného objektu v spolupráci zamestnanca strážnej služby za 

účelom hlásenia prípadných škôd a zabráneniu činnosti pristihnutých osôb, ktorých konanie 

smeruje voči majetku objednávateľa alebo zamestnancom Dopravného úradu a napĺňa znaky 

páchania priestupku alebo správneho deliktu alebo trestného činu, 

e) vykonávanie a organizovanie všetkých vhodných opatrení na predchádzanie škodám po 

prípadnom represívnom zásahu uchádzača strážnej služby, až do príchodu zodpovedných 

zamestnancov objednávateľa podľa vnútorných bezpečnostných poriadkov objednávateľa, 

f) prijímanie dočasného opatrenia v spolupráci s dodávateľom na zabránenie následných škôd 

na objekte. 

 

6. Zamestnanci dodávateľa počas výkonu služby zabezpečujú preventívnu protipožiarnu a havarijnú 

ochranu podľa ust. § 11 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
DÚ/L001-A/v4 

 

 Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava IČO: 42355826 Internet: www.nsat.sk  

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000499595/8180, IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595  

   

 

 



 

  

 

 

 

 

 
DÚ/L001-A/v4 

 

 Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava IČO: 42355826 Internet: www.nsat.sk  

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000499595/8180, IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595  

   

 

 

Príloha č. 2 

 

 

Predmet zákazky: „Strážna služba v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika,  

823 05 Bratislava“ 

 

 

 

C e n n í k  s l u ž i e b 
                    (v €) 
Názov položky poskytovanej 

služby 

Osobohodina* Cena* 

bez DPH 

 

Sadzba* 

DPH 

v % 

Výška* 

DPH 

 

 

Cena* 

s DPH 

1 2 3 4 5 6 

A. Cena za poskytnuté 

strážne služby za 24 mesiacov 

– 1 zamestnanec t.j. 365x 2=  

730 dní  

od 00:00 hod. do 24:00 hod.  

(24 hodín) 

     

C e l k o m 

 

     

* Doplní uchádzač 

 

Tabuľku doplní uchádzač nasledovne: 

a) v stĺpci 2 uvedie k položke A: osobohodinu za l zamestnanca; 

b) v stĺpci 3 k položke A uvedie cenu bez DPH: súčin osobohodiny jedného zamestnanca 

s počtom dní (730) s počtom hodín (24); = (17 520 hod.) 

c) v stĺpci 4 uvedie sadzbu DPH: v percentách; 

d) v stĺpci 5 uvedie výšku DPH: súčin navrhovanej ceny v stĺpci 3 – k položke A a činiteľa 0,20 

(sadzba DPH), ak ponuku predloží uchádzač z iného členského štátu Európskeho 

spoločenstva, ktorý nie je registrovaný pre DPH v SR, neuvedie DPH; 

e) v stĺpci 6 uvedie cenu s DPH: súčet navrhovanej ceny v stĺpci 3 a výšky DPH v stĺpci 5; 

f) v riadku celkom uvedie: súčet stĺpcov 3,5,6. 

Navrhované ceny sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 

 

 

V ........................................ dňa ...................... 

 

................................................................... 

 

meno, priezvisko podpis oprávnenej       osoby 

(osôb) a pečiatka 
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Príloha č. 3 

 

Predmet zákazky: „Strážna služba v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika,  

823 05 Bratislava“ 

 

 

Kalkulácia nákladov 
 

Vyčísliť podrobnú kalkuláciu nákladov na výkon strážnej služby v rozsahu 17 520 hod. nasledovne: 

a) priame mzdy/hod. 

b) nočný príplatok/hod. 

c) príplatok za sviatok/hod. 

d) dovolenka/hod. 

e) odvody zo mzdy/hod. 

f) príspevok na stravné/hod. 

g) ostatné režijné náklady (uniformy, ostatná výstroj) 

h) zisk 

i) úspora z Dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ust. § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

1.Priame mzdy/hod. 

(zahrnúť aj skutočnosť zvyšovania minimálnej mzdy počas trvania zmluvy pre realizovanie 

predmetu zákazky); 

 

2. Nočný príplatok/hod.   

(zohľadniť realizáciu zákazky aj v nasledujúcich rokoch pre realizovanie predmetu zákazky a aj 

skutočnosť zvyšovania minimálnej mzdy); 

 

3. Príplatok za sviatok/hod. 

(príplatok za sviatok z výšky priemerného zárobku zamestnanca, ktorý je vždy vyšší ako tarifná 

mzda); 

 

4. Dovolenka/hod.  

(náklady na náhradu mzdy za dovolenku z priemerného zárobku zamestnanca i na mzdu iného 

zamestnanca, vykonávajúceho prácu za dovolenkujúceho zamestnanca, spolu s príslušnými odvodmi 

do poistných fondov); 

 

5. Dovolenka náhrada/hod. 

(náhrada mzdy za dovolenku  z priemerného zárobku zamestnanca a mzda iného zamestnanca, 

ktorý vytvára prácu za dovolenkujúceho zamestnanca); 

 

6. Odvody z dovoleniek/hod.        
 

7. Príspevok na stravné/hod.     
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8. Odvody zo mzdy/hod. 

(vymeriavacím základom na účely odvodov na sociálne a zdravotné poistenie za zamestnávateľa 

aj zamestnanca je celý príjem zamestnanca zo závislej činnosti); 

 

 

 

9. Odvody na sociálne  a zdravotné poistenie 

(zohľadniť inštitút  OOP pri výpočte odvodov zamestnávateľa na zdravotné poistenie, aby sa 

v kalkulácii nachádzala reálna výška týchto odvodov); 

 

10. Prídel do sociálneho fondu  
(má byť aspoň v minimálnom podiele z objemu vyplatených miezd;  

Povinnosť tvoriť sociálny fond podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene 

a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov); 

 

11. Prekážky v práci  

(napr. ošetrenie a vyšetrenie v zdravotníckom zariadení a pod., kde môže vzniknúť potreba 

náhrady neprítomného zamestnanca iným zamestnancom ako práca nadčas, tak isto počas 

pracovnej neschopnosti zamestnanca, kedy je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi 

náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, taktiež spojenú s prípadnou 

potrebou náhrady za neprítomného zamestnanca atď.); 

 

12. Ostatné režijné náklady 

 

13. Určiť stupeň náročnosti vykonávanej práce  

(priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, 

ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje v rámci druhu práce, dohodnutého v pracovnej zmluve - 

od tohto stupňa náročnosti práce sa bezprostredne odvíja aj výška nákladov uchádzačov na plnenie 

zákazky); 

 

14. Náklady spolu za zamestnancov  

 

15. Náklady spolu za pracujúcich na dohodu – dôchodcovia:  

 

16. príspevok UPSVaR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) 

 

17. Cenová ponuka záujemcu: ............................ EUR/24 mes. 

 

18. Celkový zisk 

(za výkon strážnej služby v rozsahu 17 520 hodín za 24 mes.). 
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Príloha č. 4 

 

Predmet zákazky: „Strážna služba v objektoch Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika,  

823 05 Bratislava“ 

 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov uchádzača : 

Adresa uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ......., oddiel: ............, vložka: .............., resp. 

oprávnenie podľa osobitných predpisov/ zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu 

......., číslo ........ 

Štatutárni zástupcovia podľa 

dokladu o oprávnení podnikať: 
      

Tel:   Fax : 

e-mail :   www : 

Bankové spojenie : 

IBAN: 

 

 
Predmet zákazky 

 

 
Cena bez 

DPH 
v € 

 
Sadzba 

DPH  
v % 

 
Výška 

DPH  
v € 

 
Cena vrátane* 

DPH v € 

Strážna služba v objektoch 

Dopravného úradu, Letisko M. R. 

Štefánika, 823 05 Bratislava za  

24 mesiacov 

    

*Cena musí byť totožná s cenou za celý predmet obstarávania - uvedené vo formulári (Príloha č. 2 tejto Výzvy  – 

Cenník služieb)   

 

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 

V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru uvedených v Opise predmetu 

zákazky -  špecifikácia tovaru. 

 

Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH zaškrtnutím správneho vyhlásenia: 

- som platiteľom DPH;  

- nie som platiteľom DPH. 

 

V ..................................., dňa........................ 

         ............................................. 

       meno a podpis uchádzača  

                                                                               alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača     
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 Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava IČO: 42355826 Internet: www.nsat.sk  

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000499595/8180, IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595  

   

 

Príloha č. 5 

 

 

(Hlavička spoločnosti): ............................................................................................................ 

         

Dopravný úrad 

Letisko M. R. Štefánika 

823 05 Bratislava 

 

 

 

Č e s t n é   v y h l á s e n i e 

 

Čestne vyhlasujem, že spoločnosť ..................................................... so sídlom: 

............................................................. IČO: ...................... nemá žiaden zákaz v oblasti verejného 

obstarávania. 

 

S pozdravom 

 

 

 

V ................................., dňa........................   

    

      ........................................................................... 

meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  

                                                                        alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


