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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie služieb uvedených v prílohe č. 1. 

 
Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby je verejným obstarávateľom podľa  § 7 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

 

„Vykonávanie strážnej služby v objektoch Krematória a cintorínskych služieb“ 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:  Záhradnícke a rekreačné služby 

 Adresa:    Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 

 IČO:    00 183 075 

        Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Janka Majerová 
0918 804 401, 048/28 51 805 

        Kontaktné osoby vo veciach technických:    Mgr. Silvia Potkányová, 0910 906 719 

 
2. Opis predmetu zákazky 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
79713000 – 5 Strážne služby 

 
Predmetom obstarávania zabezpečenie vykonávania strážnej služby za účelom ochrany majetku 
obstarávateľa a tretích osôb, ktorých majetok sa nachádza v objekte strediska Krematórium a cintorínske 
služby, Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica.  

Predmetom stráženia sú nasledovné objekty: 

➢ Administratívna budova Krematória + parkovisko 
➢ Krematórium + parkovisko 
➢ Dom rozlúčky + parkovisko 
➢ Urnový háj  
➢ Centrálny cintorín Kremnička sekcia „A“ 
➢ Centrálny cintorín Kremnička sekcia „B“ 

 
Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy. 

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať ohliadku miesta poskytovania služieb. Obhliadku je možné dohodnúť 
s kontaktnou osobou: Mgr. Silvia Potkányová, tel. číslo: 0910 906 719. Výdavky spojené s obhliadkou  objektu  
verejného obstarávateľa  znáša  uchádzač  bez  akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.     
Na obhliadke môže byť záujemca zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
záujemcu alebo osobou písomne splnomocnenou záujemcom na jeho zastupovanie.  
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3. Predpokladaná hodnota zákazky:  89 967,50 Eur bez DPH 

 
Verejný obstarávateľ  je platcom DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola upravená o očakávané zmeny 
v množstve a v hodnote na základe celkových skutočných nákladov na rovnakú službu, obstaranú v minulom 
roku. Odhadovaný počet odpracovaných hodín je 5300 hodín/ ročne. 
 

4. Trvanie zmluvy:  do 31.12.2022 
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu 
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.  

 
6. Podmienky účasti uchádzačov:  

Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písme. e) a f) 

 
Verejný obstarávateľ preto požaduje predložiť: 

- fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu 
v predmete zákazky. 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  

 
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena – najnižšia hodinová sadzba v EUR bez  DPH za 
poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ je platcom DPH. 
Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií – Cenovú ponuku, ktorá je uvedená 
v Prílohe č. 2.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie aj túto skutočnosť. Neúplná ponuka nebude 
hodnotená.  
Pri plnení zmluvy sa hodinová sadzba násobí počtom odpracovaných hodín pracovníkov vo väzbe na výkon 
strážnej služby v zmysle zmluvných podmienok. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 27.06.2019 do 10:00 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.  
Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Vykonávanie strážnej 
služby v objektoch Krematória a cintorínskych služieb“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo 
e-mailom na adresu janka.majerova@zaaresbb.sk v skenovanej podobe. 
 
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Janka Majerová, referent pre verejné obstarávanie,  ekonomické 
oddelenie. 
 

9. Otváranie ponúk:  
Otváranie ponúk sa uskutoční: 27.06.2019 o 10:15 hod., na adrese uvedenej v bode 1, ekonomické 
oddelenie. 
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10. Požiadavky na obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky podľa bodu 6 tejto Výzvy. 
2. Čestné prehlásenie podľa bodu 6 tejto Výzvy (vzor uvedený v prílohe č.4 Výzvy). 
3. Kópiu poistnej zmluvy. 
4. Kópiu licencie na prevádzkovanie strážnej služby. 
5. Cenovú ponuku na predmet zákazky podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísanú štatutárnym zástupcom 

uchádzača resp. ním poverenou osobou. 
6. Potvrdenie o vykonaní obhliadky objektov podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy – len v prípade, že sa uchádzač 

dohodol na obhliadke. 
7. Návrh zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve, podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača v súlade s prílohou č. 5 tejto Výzvy. 
 

 
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na 
rokovanie o uzavretí zmluvy. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na 
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky  - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač 
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa 20.06.2019 
 

Vypracoval: Ing. Janka Majerová, referent pre VO 
 
 
 
 
 

PhDr. Ivan Šabo 
Riaditeľ organizácie 

 

 

         

Prílohy: 
č. 1  Opis predmetu zákazky 
č. 2  Cenová ponuka 
č. 3 Zápis z obhliadky  
č. 4 Čestné vyhlásenie 
č. 5 Návrh zmluvy 


