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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Trhová 3, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Anton Babka
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: anton.babka@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb v spravovaných objektoch areálu TTIP

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
23
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Objekty areálu TTIP - Trnava Industrial Park , Priemyselná č. 5, Trnava
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je poskytovanie bezpečnostných služieb v spravovaných objektoch areálu TTIP - Trnava Industrial
Park na Priemyselnej č. 5 v Trnave

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79710000-4 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79713000-5 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Celkový rozsah zákazky je definovaný v harmonograme a v návrhu zmluvy o poskytovaní súkromných bezpečnostných
služieb, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  60 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  36

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten,
kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods. 1:  
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
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trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 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 alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,  
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,  
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nedokladuje. 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola  
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.  
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1  
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,  
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením 
Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci.  
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže využiť ustanovenia § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti  
s § 19.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006
Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.  
V prípade, ak uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), môže
doložiť originál alebo overenú fotokópiu platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.  
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia, predloží  
- platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,  
- čestné vyhlásenie, že nie je osobou,  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola  
a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
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b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  
Doklady musia byť predložené ako originály alebo overené fotokópie.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie v zmysle zákona
č. 25/2006 Z. z.:  
2.1§ 27 ods. 1 písm. a) - Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť
finančné záväzky za posledné tri roky predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčenú fotokópiu
týchto dokumentov - nie staršie ako 3 mesiace poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk. Banková
informácia musí obsahovať stanovisko o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že uchádzač má účty
vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z
nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v
mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.  
2.2.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.  
2.3.Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č.
25/2006 Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady
musia byť predložené ako originály alebo overené fotokópie. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť na dodávku tovaru v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z.:  
3.1§ 28 ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok služby za predchádzajúce tri kalendárne roky s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky musí uchádzač preukázať, že poskytol
minimálne tri (3) zákazky so zmluvnou cenou kumulatívne vo výške min. 40 000,00 eur bez DPH (slovom: štyridsaťtisíc
eur bez DPH).  
Zoznam dodávok služby má obsahovať:  
a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,  
b) názov a stručný opis dodaného tovaru,  
c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR,  
d) lehota dodania služby,  
e) potvrdenie plnenia zákazky odberateľom ak bol/a odberateľom:  
verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, iná osoba
ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač
vyhlásením o ich dodaní.  
3.2 Odborná spôsobilosť: 
licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o súkromnej bezpečnosti)
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

33500/2014
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  12.01.2015 14:00

3/4



Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  12.01.2015 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  13.01.2015 10:00
Miesto :  Mestský úrad Trnava, odbor priemyselného parku a inovačných procesov, Hlavná 5, Trnava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na vyhodnotenie bude použitá elektronická aukcia. Z toho dôvodu v
zmysle §43 ods.3 zákona č. 25/2006 Z.z. je otváranie ponúk neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom jazyku.Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov bude akceptovaná týmito formami:  
- e-mailom (odporúčame) - záujemca uvedie kontaktnú osobu a adresu,  
- faxom - záujemca potvrdí žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po
prevzatí takto doplnenej žiadosti bude záujemca zaregistrovaný a budú mu zaslané súťažné podklady,  
- osobne - po predbežnom telefonickom dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod., inak do 6 dní odo dňa
prevzatia žiadosti,  
- poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou, alebo ňou poverenou osobou na tento účel. 
Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov: 
- určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a
spracovaní zmluvy na plnenie zákazky, 
- uvedenie telefónneho a e-mailového kontaktu osoby určenej na elektronickú komunikáciu v etape zadávania zákazky
do predloženia zmluvy na podpis. 
Registrácia oprávneného záujemcu nastane po doručení kompletnej žiadosti. 
 
V zmysle § 18a zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe,
predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané,
alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
04.12.2014
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