
  Príloha č.6 k OS -37-Q   

  

   

  Výzva 

 na predloženie cenovej ponuky 

 

 
 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
IČO: 31 701 914 
Kontaktná osoba:  Magdaléna Suchá 
Adresa: Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
Telefón: 055/6407491 
Fax: 055/6226400 
Elektronická pošta: verejneobstaravanie@dpmk.sk  
Internetová adresa: www.dpmk.sk 
2. Výsledok cenovej ponuky :  Zmluva na poskytnutie služby  
3. Názov predmetu zákazky 

„Zabezpečenie nepretržitej bezpečnostnej (strážnej) služby v areáloch DPMK, a.s.  
4. Opis predmetu zákazky 

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch. 
5. Miesto dodania predmetu zákazky 
Areály DPMK, a.s.  
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :  
Hlavný predmet     
74.61.30.00-9   
Kód služby : 23 
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Predpokladaný finančný objem je  cca 298 500,- € bez DPH (zmluvné obdobie 18 
mesiacov) 
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie.  
9. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takáto ponuka zaradená do 
vyhodnotenia a bude sa na ňu hľadieť akoby nebola predložená. 
10. Lehota na poskytovanie služby /trvanie zmluvy: 
S účinnosťou od 1. 2. 2010 s dobou platnosti 18 mesiacov.  
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov a prostriedkov z rozpočtu 
mesta na prevádzkové potreby na základe faktúr.  
12. Podmienky účasti záujemcov: 
Doklady osobného postavenia (zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) : 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych 
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 
 

1. § 26 ods. 1 písm. a)   nebol on 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 alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
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2. § 26 ods. 1 písm. b)   nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho 
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata  súvisí s 
podnikaním - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

3. § 26 ods. 1 písm. c)   nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v 
konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu 

4. § 26 ods. 1 písm. d)   nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne nie starším ako tri mesiace 

5. § 26 ods. 1 písm. e)   nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie 
starším ako tri mesiace 

6. § 26 ods. 1 písm. f)   je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o 
zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou 

 
 

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné 
obstarávanie môže doklady požadované v bodoch a), b), c), d), e), f) nahradiť predložením 
platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní 
do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona.  
V prípade ak uchádzač predloží potvrdenie úradu, je potrebné predložiť spolu 
s potvrdením úradu  aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f).  
 
 
Doklady preukazujúce finančné a ekonomické postavenie (zákon č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) uchádzač preukáže: 

§ 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením peňažných ústavov, v ktorých má uchádzač vedené 
účty,  o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky v originálnom vyhotovení 
alebo úradne overenou fotokópiou tohto dokumentu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu 
predkladania ponuky. 
Požadujeme, aby vyjadrenie peňažného ústavu, v ktorom má uchádzač zriadený účet, 
obsahovalo: 
- akú má klient (uchádzač ) reputáciu, 
- ako si plní finančné záväzky, za obdobie rokov 2007 a 2008 
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankových inštitúciách, budeme požadovať 
bankovú informáciu od každej z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. 
Ďalej požaduje, aby uchádzač písomným čestným vyhlásením potvrdil, že okrem 
bankových informácií predložených v ponuke nemá už vedené ďalšie účty v iných 
bankových inštitúciách. 
 
§ 27 ods. 1 písm. d) - minimálna výška celkového obratu  firmy (bez DPH) za každý rok  
2007, 2008, musí byť  minimálne 199 163,51,- € ( 6 mil. Sk) a musí byť dokladovaná 
formou predloženia účtovnej uzávierky Výkazom ziskov a strát a Súvahou potvrdenej 
daňovým úradom, originálom alebo overenou kópiou. Budeme posudzovať splnenie 
požadovanej výšky obratu zo súčtu  položiek v riadku  01 – „Tržby z predaja tovaru“ spolu 
s riadkom  05 – „Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb“ Výkazu ziskov a strát, resp. 
Výkazu o príjmoch a výdavkoch.  
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Doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť (zákon č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) uchádzať preukáže : 
 
 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a  dokumenty podľa § 28, ktorými 
preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť a preukáže ich 
predložením originálnych dokladov, alebo ich úradne osvedčených kópií nie starších ako 
tri mesiace ku  dňu predkladania ponúk. 

 

§28   odst. 1 písm. a) - zoznam realizovaných zákaziek rovnakého predmetu ako je 
predmet obstarávanej zákazky za roky 2007 a 2008 s uvedením odberateľov, výšky 
výkonov, lehoty platnosti zmlúv, mená kontaktných osôb a tel. čísiel. Tento zoznam musí 
byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača 
§28 odst. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii 
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby (potvrdenie 
o vykonaní praxe v odbore právo resp. bezpečnostnej praxe ved. zamestnancov 
a osobitne osôb zodpovedných za plnenie zmluvy - min. 5 rokov – originál. resp. kópia 
overená notárom o výkone praxe) 
 
Ďalšie doklady, ktoré požaduje obstarávateľ :  
– farebná fotografia zamestnanca strážnej služby v služobnej  rovnošate vo verziách leto, 
zima interiér, exteriér 
- overenú fotokópiu platnej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, ktorá je v súlade 
so zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, nie staršiu ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponuky 
- čestné vyhlásenie záujemcu, že predmetné služby bude vykonávať vo svojom mene, 
výhradne vlastnými zamestnancami. 
 
13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov :  
Súťažné podklady si môže uchádzač písomne vyžiadať na adrese obstarávateľa uvedenej 
v bode 1. 
Súťažné podklady sa budú vydávať najneskôr do : 10. 12. 2009  do 14.00 hod. 
Vysvetľovanie SP : do 16. 12. 2009 
14. Podmienky predloženia súťažnej ponuky 

Súťažnú ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady alebo 
ktorému boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou na predloženie ponuky v termíne 
uvedenom v bode 15.  
15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk:  22. 12. 2009 do 12.00 hod 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
- ako adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 
16. Otváranie obálok s ponukami 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční bez účasti uchádzačov dňa 4. 1. 2010.  
17. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Kritériom na hodnotenie ponúk je cena a počet rokov činnosti uchádzača v predmete 
zákazky. 
Podrobnejšie sú kritéria a spôsob ich hodnotenia uvedené v súťažných podkladoch.          . 
18. Lehota viazanosti ponúk:  31. 1. 2010 
19. Pri výberovom konaní na predmet zákazky sa použije elektronická aukcia. 
Podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.  
20. Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, alebo 
výberové konanie zrušiť.   
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21. V prípade nepredvídateľných okolnosti, kvôli ktorým nebude uzatvorený zmluvný vzťah 

s úspešným uchádzačom, si obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah 
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.  
22. Výsledok z hodnotenia Vám bude doručený bezodkladne po vyhodnotení, v prípade 
pokračovania   výberového konania výsledok bude daný výstupom z elektronickej aukcie.  
 
 

 

 


