Podlimitná zákazka:
Kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technolócií v Dátových centrách FRSR

Číslo spisu : 2015/4959

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií v Dátových
centrách Finančného riaditeľstva SR.
Civilná podlimitná zákazka
zadávaná podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

V Bratislave, dňa 04.02.2015
Ing. František Imrecze v.r.
prezident finančnej správy

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:
V Bratislave, dňa 02.02.2015
PaedDr. Kornélia Černá v.r.
odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV

1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Adresa sídla:
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Krajina:
Slovenská republika
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
IČO:
42499500
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi:
Ing. Martina Vetráková, telefón +421 2 49234366, fax +421 2 4341 3326, e-mail:
martina.vetrakova@financnasprava.sk;
PaedDr. Kornélia Černá, telefón: +421 249234331, e-mail: kornelia.cerna@financnasprava.sk
Doručovanie písomností poštou:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Mierová 23,
815 11 Bratislava.
Doručovanie písomností osobne:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Račianska 72,
831 02 Bratislava, tel. + 421 2 49234 366.

2
2.1

PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: „Kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií v Dátových centrách Finančného
riaditeľstva SR“.

2.2

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb na vykonávanie pravidelných kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných
technológií (ďalej len BT“) - elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“), skorej detekcie požiaru (ďalej len
„SDP“), stabilného hasiaceho zariadenia (ďalej len „SHZ“), detekcie zaplavenia (ďalej len „DZ“), elektrického
zabezpečovacieho systému (ďalej len „EZS“), priemyselnej televízie (ďalej len „PTV“) a systému kontroly vstupu
(ďalej len „SKV“) v Dátových centrách (ďalej len „DC“) Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) Banská
Bystrica a Bratislava podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa, t. j. FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica ako prevádzkovateľa týchto zariadení.

2.3

Celkové množstvo alebo rozsah:
Pre časť 1. DC Banská Bystrica: 79.400,00 EUR bez DPH
Pre časť 2. DC Bratislava: 15.560,00 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 94.960,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená zo súm vynaložených nákladov a plnenia zmluvných vzťahov v
predchádzajúcom období za pravidelné kontroly, prehliadky, skúšky a opravy dodávané v rokoch 2007 až 2014
v DC FR SR Banská Bystrica a Bratislava.

2.4

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník:
Hlavný predmet: 50610000 – 4
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3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
Časť 1.: DC Banská Bystrica
Časť 2.: DC Bratislava,
4. VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia verejný obstarávateľ
nebude prihliadať.
5.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto dodania predmetu zákazky: DC FR SR, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica; Mierová 23, 815 11 Bratislava
a Bajkalská 24, 824 97 Bratislava
NUTS kód: Bratislava - SK 010
Banská Bystrica - SK 032

6.
6.1

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA USKUTOČNENIA
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania Zmluvu o poskytovaní služieb podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s §
45 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj „zmluva“).

6.2

Lehota dodania predmetu zákazky: 4 roky

6.3

Zmluva o poskytovaní služieb bude uzavretá na dobu určitú 4 roky.

6.4

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na vykonávanie pravidelných kontrol, skúšok a opráv
bezpečnostných technológií je uvedené v časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky, vrátane časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časti súťažných podkladov
B.2 Spôsob určenia ceny.

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
7.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu formou bezhotovostného platobného styku v eurách
na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia, ak v zmluve nie je uvedené
inak.
7.2

Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zákazky preddavky ani zálohy. Finančné prostriedky
štátneho rozpočtu, určené na realizáciu tohto predmetu zákazky sú v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2015.
8.2

V prípade uplatnenia revíznych postupov zo strany záujemcov/uchádzačov alebo z iných objektívnych dôvodov
môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi
záujemcom/uchádzačom zmenu, resp. predĺženie lehoty viazanosti ponúk pred jej uplynutím.

9
9.1

ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ
Záujemca, podľa § 13 zákona o verejnom obstarávaní, pre potreby tohto verejného obstarávania je fyzická osoba,
právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje služby a má záujem o účasť vo verejnom
obstarávaní.

9.2

Uchádzač, podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, pre potreby tohto verejného obstarávania je fyzická osoba,
právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu uskutočňuje stavebné práce a predložila ponuku.
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Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trhu poskytuje služby, t. z. má požadovaný predmet zákazky uvedený v predmete svojej činnosti.

10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI
10.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo
k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Oznámenie,
odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa
bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným prepravcom, faxom, elektronickou poštou
(e-mailom), telefonicky alebo ich kombináciou.
10.2 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámením
o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu
s odôvodnením sa uskutoční výhradne písomne prostredníctvom pošty alebo osobným doručením.
10.3 V prípade uplatnenia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu doručená na adresu verejného
obstarávateľa v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným doručením v zákonom
určenej lehote.
10.4 Ostatná komunikácia, okrem komunikácie uvedenej v bodoch 10.2 a 10.3 sa bude uskutočňovať poštou, faxom,
elektronickou poštou. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu alebo uchádzača. Telefonická
komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch od 8.30 hod. do 14.00 hod. iba v prípade overenia
doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa.
10.5 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk.
11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov, alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne
oznámi do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom;
záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.
11.2

O vysvetlenie môže záujemca požiadať spôsobom podľa bodu 10. priamo kontaktnú osobu verejného
obstarávateľa podľa bodu 11.1.

11.3

Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.

12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
13 JAZYK PONUKY
13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej
republiky, t. j. v slovenskom jazyku.
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom
jazyku.
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14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách.
14.2 Navrhovaná cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B.2 Spôsob určenia ceny.
14.3 Pre potreby tohto verejného obstarávania je určený maximálny objem finančných prostriedkov bez DPH vo výške
určenej predpokladanou hodnotou zákazky podľa bodu 2.3 tejto časti súťažných podkladov.
14.4 V prípade, že navrhovaná cena úspešného uchádzača v elektronickej aukcii presiahne určený objem finančných
prostriedkov podľa bodu 14.3 tejto časti súťažných podkladov, ponuka s takouto cenou nebude zodpovedať iným
požiadavkám verejného obstarávateľa ako sú požiadavky na predmet zákazky a verejný obstarávateľ bude takúto
ponuku považovať za neregulárnu, resp. pre verejného obstarávateľa inak neprijateľnú.
14.5 Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s plnením
predmetu zákazky.
14.6 Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v bodoch 14.1 až 14.5 tejto časti súťažných podkladov
sú náležitosťami ponuky predkladanej uchádzačom.
15 ZÁBEZPEKA
15.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
16 VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY
16.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
16.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky verejným obstarávateľom požadované náležitosti
určené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, ktorými sú aj nasledovné doklady a
dokumenty:
16.2.1
Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje každého člena
skupiny dodávateľov) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena
kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy kontaktnej, a s uvedením kontaktnej osoby
pre elektronickú aukciu s uvedením jej telefónneho čísla/telefónnych čísel a elektronickej adresy pre
záväznú komunikáciu pre potreby elektronickej aukcie.
16.2.2
Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení tohto verejného obstarávania
a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, resp. čestné vyhlásenie podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
16.2.3
Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky, t. j. 1x návrh zmluvy bez jej príloh (prílohy
zmluvy sú nemenné a budú súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom v rovnakom rozsahu
a s rovnakým obsahom, ako sú uvedené v týchto súťažných podkladoch podľa časti B.3 Záväzný
obsah zmluvy súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami
oprávnenou/oprávnenými konať za uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
16.2.4 Návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk uvedený v tabuľke
v časti A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA týchto
súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Uvedené náležitosti ponuky
verejný obstarávateľ určil z dôvodu potreby zabezpečenia ďalších informácií poskytovaných
uchádzačom v predloženej ponuke, na základe ktorých relevantne a objektívne vyhodnotí regulárnosť
a prijateľnosť ponuky pre verejného obstarávateľa, ktoré sú pre potreby zadávania tejto zákazky
určené podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
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Všetky ďalšie, verejným obstarávateľom požadované informácie, dokumenty, opisy a návrhy, ktoré sú
uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a vo výzve na predkladanie
ponúk tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú uvedené v bodoch 16.2.1 až 16.2.4 tejto časti
súťažných podkladov.

16.3 Všetky doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ určuje ako náležitosti ponuky predkladanej uchádzačom.
16.4 Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady a dokumenty v ponuke uchádzač zoradil v poradí podľa bodu 16.2
tejto časti súťaných podkladov, a aby všetky strany ponuky boli pevne zviazané a vzostupne očíslované.
16.5 Doklady a dokumenty uvedené v predchádzajúcich bodoch predloží uchádzač v samostatnej uzavretej časti
ponuky.
16.6 Požiadavkou verejného obstarávateľa inou ako požiadavkou na predmet zákazky je aj požiadavka, že ponuka
predložená uchádzačom nesmie obsahovať žiadne zjavne nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa.
16.7 Požiadavkou verejného obstarávateľa inou ako požiadavkou na predmet zákazky je aj požiadavka, že celý obsah
ponuky predloženej uchádzačom nesmie byť v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, resp. s právnym
poriadkom platným v Slovenskej republike.
16.8 Obsah predloženej ponuky musí zodpovedať všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet
zákazky, resp. na jeho samostatnú časť, určeným podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní a uvedeným v časti
podrobný opis predmetu zákazky, ako aj všetkým ďalším iným požiadavkám určeným verejným obstarávateľom
vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Iné požiadavky, ako požiadavky na predmet
zákazky, určené verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch
určuje verejný obstarávateľ za náležitosti ponuky predkladanej uchádzačom.
16.9 Regulárnosť a prijateľnosť obsahu ponuky určuje verejný obstarávateľ za náležitosti ponuky predloženej
uchádzačom.
17
PREDLOŽENIE PONUKY
17.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
uvedenú v bode 18.1 tejto časti súťažných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2 tejto
časti súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
17.2 Vererejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky v origináli v listinnej podobe a súčasne ich predloženie
v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. CD, DVD), 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. Kópia
ponuky predložená v elektronickej podobe podľa predchádzajúcej vety bude verejným obstarávateľom odoslaná
na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade,
ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje
za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade
s platnými právnymi predpismi.
17.3 Uchádzač môže doručiť ponuku aj osobne do podateľne verejného obstarávateľa, ktorá sa nachádza v sídle
verejného obstarávateľa uvedenom v bode 18.1 tejto časti súťažných podkladov.
17.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom v súlade s bodom 17.3 tejto časti súťažných podkladov, verejný
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, miesta a času prevzatia ponuky.
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17.5 Ponuku predloženú v listinnej podobe po uplynutí určenej lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 18.2
tejto časti súťažných podkladov verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi neotvorenú na adresu sídla, resp. miesta
prevádzky uchádzača uvedenú uchádzačom na obale predloženej ponuky podľa bodu 17.7.2 tejto časti
súťažných podkladov.
17.6

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale. Na obale uvedie:
17.6.1 názov a adresu verejného obstarávateľa,
17.7.2 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny dodávateľov,
17.7.3 označenie „súťaž – neotvárať“a heslo:
„Kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií v Dátových centrách Finančného riaditeľstva
SR – časť 1. Banská Bystrica“
„Kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií v Dátových centrách Finančného riaditeľstva
SR – časť 2. Bratislava“

17.7 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku v danej časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je
súčasne členom skupiny dodávateľov.
18 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
18.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Doručovanie poštou:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Mierová 23, 815 11
Bratislava
Doručovanie osobne:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Račianska 72, 831 02
Bratislava
18.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.03.2015 do 10,00 hod..
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
18.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú,
zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
19 OTVÁRANIE PONÚK
19.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.03.2015 o 10,00 hod. na adrese, Račianska 72, 831 02 Bratislava.
19.2 Otváranie ponúk bude v súlade s ustanovením § 100 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
19.3 Pred otvorením ponúk komisia na vyhodnotnie ponúk overí neporušenosť ponúk.
19.4 Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
20 DÔVERNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
20.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených
ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku
verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
20.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, sa nepoužijú bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
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20.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ak by ich poskytnutie bolo
v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by
bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
20.4 Verejný obstarávateľ je oprávnený spracovávať pre účely zabezpečenia všetkých povinností uložených
verejnému obstarávateľovi zákonom o verejnom obstarávaní získané osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. b)
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri postupe
zadávania tejto zákazky, z dôvodu predzmluvných vzťahov. V nadväznosti na uvedené si verejný obstarávateľ
vyhradzuje domnienku, v zmysle ktorej sa má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečil aj súhlasy
všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich uchádzačovi zdroje, resp. kapacity
a pod.).
21 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
21.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona
o verejnom obstarávaní a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a týmito súťažnými podkladmi.
21.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
21.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov
a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých
svojich spoločníkov a známych akcionárov.
21.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy,
keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí
odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do
21.4.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu
komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
21.4.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
21.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak
21.5.1 nesplnil podmienky účasti,
21.5.2 predložil neplatné doklady,
21.5.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 21.4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v
určenej lehote alebo
21.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
21.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia.

22 VYHODNOTENIE PONÚK
22.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky prostredníctvom komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej v súlade
s § 40 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude zároveň komisiou na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
zriadenou podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „komisia“). Komisia vyhodnocuje ponuky
predložené uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti, z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. Uchádzač môže
byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
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22.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam, komisia môže písomne požiadať
uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať
odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu
lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
22.2.1 hospodárnosti poskytovaných služieb,
22.2.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na
poskytnutie služby,
22.2.3 osobitosti služby navrhovaných uchádzačom,
22.2.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na mieste
poskytnutia služby,
22.2.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
22.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzača v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.2 alebo odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení
mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač
22.3.1.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 22.2 v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
22.3.1.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.2,
22.3.1.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 22.2,
22.3.1.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky alebo
22.3.1.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.2.
22.4 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej
lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym
predpisom, inak komisia vylúči ponuku.
22.5 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením:
22.5.1.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným
obstarávateľom,
22.5.1.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
22.6 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať v postupe zadávania zákazky
elektronickou aukciou, podľa podmienok uvedených v časti súťažných podkladov C. Elektronická aukcia
a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
22.9 Po uskutočnení elektronickej aukcie komisia uskutoční konečné vyhodnotenie ponúk predložených v elektronickej
aukcii vo vzťahu k § 42 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
23 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
23.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk podľa bodu 22. bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.
23.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. Neúspešným uchádzačom
bude oznámené, že neuspeli. V tomto oznámení verejný obstarávateľ uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka
nebola prijatá. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača.
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24 UZAVRETIE ZMLUVY
24.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní
v lehote viazanosti ponúk.
24.2

V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.

25 ĎALŠIE INFORMÁCIE
25.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase
od 8.30 h do 14.00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
25.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
25.3

Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie
ponúk.
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1.

Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať v zmysle § 35 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní, teda na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich
relatívna váha sú:
Názov kritéria
Kritérium č. 1
1. Cena za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou
navrhovanou cenou za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných
technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky za rok, vyjadrenou v
eurách bez DPH a pri ostatných ponukách sa určí úmerou]
Kritérium č. 2
2. Cena za vykonanie opráv bezpečnostných technológií.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším súčtom cien
za 30 minút práce za vykonanie opráv bezpečnostných technológií v zmysle
prílohy a opisu predmetu zákazky vyjadrenou v eurách bez DPH a pri
ostatných ponukách sa určí úmerou]
Kritérium č. 3
3. Garantovaná doba nástupu na neodkladnú opravu bezpečnostných
technológií v prípade poruchy.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou
navrhovanou dobou dodania opravy bezpečnostných technológií v zmysle
prílohy a opisu predmetu zákazky.] (v hodinách, minimálne 1 hodina
a maximálne 12 hodín)

Max.
počet
bodov

60

30

10

Spôsob hodnotenia ponúk
Kritérium č. 1: Cena za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za vykonanie kontrol
a skúšok bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky za rok vyjadrenou v eurách
bez DPH.
Pri ďalších návrhoch uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí
nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za vykonanie kontrol a skúšok
bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky za rok ostatných ponúk sa vypočíta ako
podiel najnižšej navrhovanej ceny za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií v zmysle prílohy
a opisu predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných
technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky za rok príslušnej vyhodnocovanej ponuky, násobený
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
Kritérium č. 2: Cena za vykonanie opráv bezpečnostných technológií.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším súčtom cien za 30 minút práce za vykonanie
opráv bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky vyjadrenou v eurách bez DPH.
Pri ďalších návrhoch uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí
nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každý ďalší súčet cien za 30 minút práce pri opravách
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bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel
najnižšieho súčtu cien za 30 minút práce pri opravách bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu
predmetu zákazky platnej ponuky a súčtu cien za 30 minút práce pri opravách bezpečnostných technológií
v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľuje pre uvedené kritérium.
Kritérium č 3: Garantovaná doba nástupu na neodkladnú opravu bezpečnostných technológií v prípade
poruchy.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou garantovanou dobou nástupu na odstránenie
neodkladnej poruchy bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky od jej nahlásenia
vyjadrenou v hodinách. Pri ďalších návrhoch uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet
prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú garantovanú
dobu nástupu na odstránenie poruchy bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky
ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najkratšej garantovanej doby nástupu na odstránenie poruchy
bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej
garantovanej doby nástupu na odstránenie poruchy bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu
predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa
prideľuje pre uvedené kritérium.
Uchádzač navrhne garantovanú dobu nástupu na odstránenie poruchy bezpečnostných technológií v zmysle
prílohy a opisu predmetu zákazky od jej nahlásenia v celých hodinách, minimálne jedna hodina a maximálne 12
hodín.
Ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov, bude vyhodnotená ako úspešná ponuka.
–
–

Aukčnými kritériami pre elektronickú aukciu sú prvé dve kritéria t.j. cena
za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií za rok,
za vykonanie opráv bezpečnostných technológií.
Kritérium č. 3 „Garantovaná doba nástupu na neodkladnú opravu bezpečnostných technológií v prípade
poruchy“ od jej nahlásenia je neaukčné kritérium – jeho hodnota je fixná a nemenná počas elektronickej
aukcie. Uchádzači nebudú mať možnosť túto hodnotu počas elektronickej aukcie upravovať.
Výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

2.

Komisia na vyhodnotenie ponúk zostaví pri úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou
poradie uchádzačov podľa prideleného celkového počtu bodov. Rovnako budú hodnotené ponuky
automatizovaným vyhodnotením predkladané počas elektronickej aukcie.

3.

Podrobné informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti súťažných podkladov
C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA.

4.

Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý ponúkne ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku podľa určených kritérií, t. j. získa najviac bodov v elektronickej aukcii a nebude z tohto postupu zadávania
zákazky vylúčený.
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ ČASŤ 1. BANSKÁ BYSTRICA – vzor
Verejný obstarávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Kontroly, skúšky a opravy
Finančného riaditeľstva SR časť 1. Banská Bystrica“
Údaje: Obchodné meno uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

bezpečnostných technológií v Dátových centrách

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

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh na plnenie kritérií
časť 1.Banská Bystrica

Názov kritéria

1.

2.

Kritérium č. 1
Cena za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
cenou za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií v zmysle
prílohy a opisu predmetu zákazky za rok, vyjadrenou v eurách bez DPH a pri
ostatných ponukách sa určí úmerou]

bez DPH

s DPH

Kritérium č. 2
Cena za vykonanie opráv bezpečnostných technológií.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším súčtom cien
za 30 minút práce za vykonanie opráv bezpečnostných technológií v zmysle
prílohy a opisu predmetu zákazky vyjadrenou v eurách bez DPH a pri ostatných
ponukách sa určí úmerou]

bez DPH

s DPH

Kritérium č. 3
Garantovaná doba nástupu na neodkladnú opravu bezpečnostných
technológií v prípade poruchy.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou
dobou dodania opravy bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu
predmetu zákazky] (v hodinách, minimálne 1 hodina a maximálne 12 hodín)

3.

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:
Meno a priezvisko : ..........................................
telefónne číslo: ..........................
e-mail: ...........................

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

-

……………………………….......................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena
skupiny dodávateľov)

Súťažné podklady
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ ČASŤ 2. BRATISLAVA – vzor
Verejný obstarávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Kontroly, skúšky a opravy
Finančného riaditeľstva SR časť 2. Bratislava“
Údaje: Obchodné meno uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

bezpečnostných technológií v Dátových centrách

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

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh na plnenie kritérií
časť 1.Bratislava

Názov kritéria

1.

2.

Kritérium č. 1
Cena za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
cenou za vykonanie kontrol a skúšok bezpečnostných technológií v zmysle
prílohy a opisu predmetu zákazky za rok, vyjadrenou v eurách bez DPH a pri
ostatných ponukách sa určí úmerou]

bez DPH

s DPH

Kritérium č. 2
Cena za vykonanie opráv bezpečnostných technológií.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším súčtom cien
za 30 minút práce za vykonanie opráv bezpečnostných technológií v zmysle
prílohy a opisu predmetu zákazky vyjadrenou v eurách bez DPH a pri ostatných
ponukách sa určí úmerou]

bez DPH

s DPH

Kritérium č. 3
Garantovaná doba nástupu na neodkladnú opravu bezpečnostných
technológií v prípade poruchy.
[Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou
dobou dodania opravy bezpečnostných technológií v zmysle prílohy a opisu
predmetu zákazky] (v hodinách, minimálne 1 hodina a maximálne 12 hodín)

3.

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:
Meno a priezvisko : ..........................................
telefónne číslo: ..........................
e-mail: ...........................

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

-

……………………………….......................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena
skupiny dodávateľov)

Súťažné podklady
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_______________________________________________________________________________
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.1. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb na vykonávanie pravidelných kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných
technológií (ďalej len BT“) - elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“), skorej detekcie požiaru (ďalej len „SDP“),
stabilného hasiaceho zariadenia (ďalej len „SHZ“), detekcie zaplavenia (ďalej len „DZ“), elektrického zabezpečovacieho
systému (ďalej len „EZS“), priemyselnej televízie (ďalej len „PTV“) a systému kontroly vstupu (ďalej len „SKV“) v
Dátových centrách (ďalej len „DC“) Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) pre časť 1. Banská Bystrica a časť 2.
Bratislava podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa, t. j. FR SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica ako
prevádzkovateľa týchto zariadení.
Pravidelné kontroly, skúšky a opravy BT sa budú vykonávať v súlade s vyhláškou č. 726/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej
kontroly (ďalej len „vyhláška č. 726/2002 Z. z.“), vyhláškou č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného
hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich
pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška č. 169/2006 Z. z.“), vyhláškou č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.124/2006 Z. z.“) a príslušnými STN a STN EN.
Pravidelné kontroly a skúšky EPS, SDP sa budú vykonávať podľa § 15 vyhlášky č. 726/2002 Z. z. mesačne, štvrťročne a
ročne.
Pravidelné kontroly a skúšky SHZ sa budú vykonávať podľa § 13 a § 14 vyhlášky č. 169/2006 Z. z. mesačne, štvrťročne
a ročne. Kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu a tlakových nádob sa bude vykonávať podľa prílohy číslo 1
vyhlášky č. 169/2006 Z. z. polročne a ročne.
Pravidelné kontroly a skúšky DZ, EZS, PTV a SKV sa budú vykonávať podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a platných STN
a STN EN štvrťročne a ročne
Prehľad inštalovaných BT, typ a výrobca zariadení a lehoty kontrol je uvedený v prílohe č. 1, 2, 3.
Vykonávať kontroly, skúšky a opravy EPS, SDP, SHZ a DZ môže len odborne spôsobilá fyzická osoba s osobitným
oprávnením na výkon kontroly, ktorá má výrobcom EPS, SDP, SHZ a DZ vydané osobitné oprávnenie o odbornej
spôsobilosti na kontrolu v súlade s § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Pre vykonávanie pravidelnej údržby a servisu SHZ sa vyžaduje súčasne certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie
s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa § 6 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 286/2009 Z. z.“).
Vykonávať kontroly, skúšky a opravy EZS, PTV A SKV môže len odborne spôsobilá fyzická osoba s osobitným
oprávnením na výkon kontroly podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Súčasne sa vyžaduje licencia na prevádzkovanie
technickej služby, ktorú môže vykonávať osoba podľa § 69 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 473/2005 Z. z.“).

Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalenty dokladov určených ako náležitosti ponuky v tejto časti súťažných podkladov
predložené v ponuke uchádzača za podmienky, že z nich bude jednoznačne vyplývať splnenie všetkých podmienok
určených pre získanie príslušného dokumentu uvedeného v tejto časti súťažných podkladov podľa podmienok určených
na získanie uvedeného dokumentu.
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 Ďalšie požiadavky a podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladoch
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto
súťažných podkladov.
3. Navrhovaná cena musí zahŕňať aj všetky náklady uchádzača, vyplývajúce z plnenia podmienok v týchto súťažných
podkladoch. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať cenu vrátane DPH aj cenu bez DPH. Hodnota
predmetu zákazky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
4. Navrhovaná cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:
Zhotoviteľ – platiteľ DPH:
4.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:..................................................................
4.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR .......................................................
4.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR..............................................................
Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:
4.4 zmluvná cena celkom ........................................................................................
5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
6. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
7. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
8. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté
časti budú príslušne upravené.
9. Požadované údaje o cene predmetu zákazky vpíše uchádzač do „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií“ uvedeného
v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
10. Uchádzač súčasne vyplní prílohy podľa jednotlivých položiek, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou ponuky, podľa
požadaviek určených v týchto súťažných podkladoch. Prílohy nie je prípustné meniť (doplniť položku, zmeniť
vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, rozčlenenie položky, integrovanie položky,
atď.).
11. Určenie navrhovanej ceny za predmet zákazky musí byť výsledkom ocenenia príloh týchto súťažných podkladov.
12. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača (zhotoviteľa) potrebné k vykonaniu predmetu
zákazky.
13. Verejný obstarávateľ bude považovať ponuku uchádzača, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky
prevýši finančný limit určený predpokladanou hodnotou zákazky, za ponuku, ktorá obsahuje zjavne nevýhodné
podmienky pre verejného obstarávateľa a teda za ponuku neregulárnu.
14. Uchádzačom ponúknuté hodnoty za predmet zákazky s DPH budú vstupným údajom do elektronickej aukcie, ktorá
sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej
aukcie sú uvedené v časti súťažných podkladov C. Elektronická aukcia.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.

Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2.

Zmluva o poskytovaní služieb bude uzavretá podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov
budú príslušné slovenské súdy a slovenské procesné právne predpisy.

3.

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva o poskytovaní služieb nesmie byť
v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

4.

V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu „uchádzač“ uvádza „poskytovateľ“ a namiesto pojmu “verejný
obstarávateľ“ sa uvádza „objednávateľ“.

5.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy
v jednom vyhotovení), podľa tejto časti súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje v plnej miere
akceptovať záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Táto časť súťažných
podkladov obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné zo strany uchádzača meniť
a dopĺňať.

6.

V prípade skupiny dodávateľov úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál alebo úradne
osvedčenú kópiu dokladu preukazujúcu vytvorenie požadovaných právnych vzťahov.

7.

Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácii) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok a berú
na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich
identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
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Zmluva o poskytovaní služieb č. xxxxxxxx časť. 1 Banská Bystrica
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy
IČO: 42499500
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000437933/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v :
(ďalej len „poskytovateľ“)
(ďalej spolu označení aj ako „zmluvné strany“)
PREAMBULA

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o poskytovaní služieb č. xxxxxxxx (ďalej len „zmluva“) použil postup
verejného obstarávania – verejnú súťaž podľa § 91 v spojení s § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sú
súťažné podklady vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky vo Vestníku verejného obstarávania č. xxxxxx zo dňa xx.xx.2015 značka xxxx/XXX a ponuka predložená
poskytovateľom ako úspešným uchádzačom.

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa pravidelné kontroly, skúšky a
opravy bezpečnostných technológií (elektrickej požiarnej signalizácie, skorej detekcie požiaru, stabilného hasiaceho
zariadenia, detekcie zaplavenia, elektrického zabezpečovacieho systému, priemyselnej televízie a systému kontroly
vstupu) inštalovaných v Dátovom centre Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) Banská Bystrica podľa
požiadaviek a potrieb objednávateľa v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou.
2. Pravidelné kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií sa budú vykonávať v zmysle vyhlášky č. 726/2002
Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a
zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška č. 726/2002 Z. z.“), vyhlášky č. 169/2006 Z. z. o
konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach
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ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška č. 169/2006 Z. z.“), vyhlášky č.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“),
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č.124/2006 Z. z.“) a príslušných STN a STN EN.
3. Opravy bezpečnostných technológií bude poskytovateľ vykonávať podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa
v súlade s citovanými vyhláškami.
4. Prehľad bezpečnostných technológií, typ, výrobca a lehoty kontrol a skúšok bezpečnostných technológií v Dátových
centrách FR SR je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy vykonať riadne, kvalitne a včas osobami oprávnenými vykonávať
kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté plnenia
poskytovateľa zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.
6. Objednávateľ má právo zúžiť alebo rozšíriť rozsah systémov z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré nebolo
možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať. Rozšírením rozsahu systémov nemôže dôjsť k prekročeniu finančného
limitu pre túto zmluvu.

Článok II
Miesto plnenia zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú objekty objednávateľa uvedené v prílohe č.1
tejto zmluvy.
Článok III
Spôsob plnenia zmluvy
1. Predmet zmluvy sa bude realizovať na základe písomných objednávok. Objednávateľ doručí objednávky
poskytovateľovi faxom alebo elektronicky (e-mailom) a v odôvodnených prípadoch telefonicky s dodatočným
písomným potvrdením faxom alebo e-mailom.
2. Kontaktné osoby objednávateľa zabezpečujúce ochranu pred požiarmi na služobných úradoch finančnej správy sú
uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Kontaktné údaje poskytovateľa pre účely doručovania objednávok:
Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Zmenu kontaktných osôb sú zmluvné strany povinné nahlásiť druhej zmluvnej strane písomne do 5 pracovných dní
odo dňa, kedy k zmene došlo. Zmena kontaktných osôb si nevyžaduje podpísanie dodatku k tejto zmluve.
4. Objednávka na vykonanie pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií bude obsahovať požiadavku
na vykonanie kontroly a skúšky s odvolaním sa na túto zmluvu s uvedením požadovanej kontroly a skúšky, typu
zariadenia, dátumu vystavenia objednávky, miesta požadovaného plnenia a mena kontaktnej osoby objednávateľa.
Poskytovateľ je povinný túto objednávku písomne potvrdiť najneskôr do 1 pracovného dňa (faxom alebo e-mailom).
5. Po vykonaní pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií a preukázaní ich funkčnosti príslušná
kontaktná osoba objednávateľa potvrdí vykonanie kontroly a skúšky na servisnom zázname poskytovateľa.
Potvrdený servisný záznam spolu so správou o vykonaní pravidelnej kontroly a skúšky bude prílohou faktúry
predkladanej poskytovateľom.
6. Objednávka na opravy bezpečnostných technológií bude obsahovať predpokladaný rozsah opráv, typ zariadenia,
dátum prípadne čas vystavenia objednávky, miesto požadovaného plnenia a meno kontaktnej osoby objednávateľa.
Poskytovateľ je povinný písomnú objednávku objednávateľa písomne potvrdiť najneskôr do 1 hodiny od prijatia, a to
faxom alebo e-mailom.
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7. Po ukončení opráv bezpečnostných technológií a preukázaní ich funkčnosti potvrdí príslušná kontaktná osoba
objednávateľa vykonanú opravu na servisnom zázname. Potvrdený servisný záznam bude prílohou faktúry
predkladanej poskytovateľom. V servisnom zázname príslušná kontaktná osoba objednávateľa potvrdí vykonanie
požadovaných opráv.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať
8.1 kontroly a skúšky bezpečnostných technológií v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h najneskôr do 5 dní od
obdržania písomnej objednávky,
8.2 opravy bezpečnostných technológií v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h najneskôr do 12 hodín od
obdržania písomnej objednávky.
9. V prípade závažnejšej a v krátkom čase neodstrániteľnej poruchy na niektorom type bezpečnostných technológií,
poskytovateľ ohlási túto skutočnosť príslušnej kontaktnej osobe objednávateľa, ktorá v spolupráci s oprávnenými
osobami objednávateľa prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti počas vyradenia tohto typu
bezpečnostnej technológie.
10. Podľa § 15 vyhlášky č. 726/2002 Z. z. sa pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, skorej detekcie
požiaru budú vykonávať mesačne, štvrťročne a ročne.
11. Podľa § 13 a § 14 vyhlášky č. 169/2006 Z. z. sa pravidelné kontroly a skúšky stabilných hasiacich zariadení budú
vykonávať mesačne, štvrťročne a ročne. Podľa vyhlášky č. 169/2006 Z. z. príloha č. 1 sa bude kontrola signalizácie
úbytku hasiaceho plynu a tlakových nádob vykonávať polročne a ročne.
12. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a platných STN a STN EN sa pravidelné kontroly a skúšky detekcie zaplavenia,
elektrického zabezpečovacieho systému, priemyselnej televízie a systému kontroly budú vykonávať štvrťročne
a ročne.
Článok IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena za plnenia poskytované podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená jednotkovými cenami v eurách v štruktúre
podľa prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy.
2. K zmene jednotkových cien uvedených v prílohách č. 2 a 3 tejto zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej
sadzby DPH, ktorú budú zmluvné strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného písomného číslovaného dodatku
k zmluve.
3. Cena predmetu tejto zmluvy je dohodnutá v jednotkových cenách nasledovne:
3.1 Cena za pravidelné kontroly a skúšky bezpečnostných technológií podľa jednotlivých druhov a podľa ich
umiestnenia v objektoch finančnej správy podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
Poskytovateľom stanovené ceny za pravidelné kontroly a skúšky bezpečnostných technológií pokrývajú všetky
náklady poskytovateľa spojené s vykonaním pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií vrátane
nastavenia komponentov a odstránenia drobných porúch zistených pri tejto činnosti, vrátane vypracovania
príslušných výstupných správ a vrátane dopravných nákladov.
3.2 Cena za opravy bezpečnostných technológií podľa jednotlivých druhov opráv podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
Poskytovateľom stanovené ceny práce za opravy bezpečnostných technológií pokrývajú všetky náklady
poskytovateľa spojené s dopravou, opravami, vrátane identifikácie poruchy, vykonania opravy, vykonania
skúšok funkčnosti pri odovzdaní poskytnutých služieb.
4. Jednotkové ceny podľa odseku 3. tohto článku sú konečné a sú v nich zahrnuté všetky náklady poskytovateľa
súvisiace s vykonávaním činností podľa tejto zmluvy.
5. Ceny náhradných dielov, komponentov a spotrebného materiálu, použitých pri opravách, bude poskytovateľ účtovať
v cenách podľa aktuálneho cenníka, ktoré nesmú prevyšovať ceny bežne dostupné na trhu v čase vykonávania
opráv a údržby.
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6. Na predmet tejto zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
7. Poskytovateľovi vzniká právo fakturovať za skutočne poskytnuté služby dňom vykonania služieb potvrdených na
servisnom zázname poskytovateľa podľa článku III ods. 5 a 7 tejto zmluvy kontaktnou osobou objednávateľa. Vo
faktúre poskytovateľ vyúčtuje zvlášť cenu za prácu v súlade s prílohami č. 2 a 3 tejto zmluvy a zvlášť cenu za
náhradné diely, komponenty a spotrebný materiál.
8. Faktúry musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi a musia byť v súlade so zmluvne
dohodnutými podmienkami. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru na
prepracovanie, pričom objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní so zaplatením ceny a nová lehota
splatnosti začne plynúť odznova po doručení riadne opravenej faktúry. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej
doručenia objednávateľovi formou bezhotovostného platobného styku.
9. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie len tých služieb, ktoré budú odsúhlasené objednávateľom.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva objednávateľa:
1.1 objednávateľ má právo požadovať rýchle a funkčné zabezpečenie pravidelných kontrol, skúšok a opráv
bezpečnostných technológií v Dátových centrách FR SR v súlade s touto zmluvou,
1.2 objednávateľ má právo prostredníctvom kontaktnej osoby objednávateľa skontrolovať časový priebeh kontrol,
skúšok a opráv, množstvo a kvalitu poskytnutej služby a odbornú spôsobilosť osôb poskytovateľa na
vykonávanie kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných technológií podľa právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
2. Povinnosti objednávateľa:
1.1 objednávateľ je povinný poskytovateľovi zabezpečiť vstup do priestorov súvisiacich s predmetom zmluvy; tento
vstup zabezpečuje kontaktná osoba objednávateľa podľa toho, kde sa bezpečnostné technológie nachádzajú;
1.2 objednávateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy sprístupniť poskytovateľovi všetky údaje a informácie
potrebné na plnenie predmetu zmluvy, ktoré si poskytovateľ nedokáže sám zabezpečiť,
1.3 objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne, resp. na vyzvanie poskytovateľa bezchybne poskytnutú službu
prevziať,
1.4 objednávateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v článku V tejto
zmluvy.
3. Práva poskytovateľa:
3.1 poskytovateľ má právo vyžadovať od objednávateľa súčinnosť pri plnení tejto zmluvy,
3.2 poskytovateľ má právo vyžadovať od objednávateľa zabezpečenie vstupu do priestorov objednávateľa za
účelom vykonania kontrol, opráv a údržby hasiacich prístrojov a hydrantov podľa tejto zmluvy.
4. Povinnosti poskytovateľa:
4.1 poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné
nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve vrátane jej príloh,
4.2 poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy v dohodnutom čase odborne spôsobilými osobami na
vykonávanie kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných technológií podľa právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky v súlade s touto zmluvou a jej prílohami,
4.3 poskytovateľ je povinný objednávateľovi preukázať odbornú spôsobilosť osôb poskytovateľa na vykonávanie
kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných technológií podľa platných právnych predpisov pri nástupe technika na
kontrolu, skúšku a opravu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy,
4.4 poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zistenie skrytých prekážok (§ 552 Obchodného
zákonníka),
4.5 poskytovateľ je povinný pri opravách bezpečnostných technológií používať originálne náhradné diely,
4.6 poskytovateľ zodpovedá za bezúhonnosť osôb, prostredníctvom ktorých bude plniť predmet zmluvy,
4.7 poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa on alebo osoby, prostredníctvom
ktorých bude plniť predmet zmluvy, dozvedia pri vykonávaní predmetu zmluvy,
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4.8 poskytovateľ je povinný zlikvidovať nebezpečný a ostatný odpad na vlastné náklady v súlade s platnými
právnymi predpismi,
4.9 poskytovateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na miestach
poskytovania služieb. Zabezpečí účasť osôb, prostredníctvom ktorých bude plniť predmet zmluvy na
oboznámení s informáciami a potrebnými pokynmi objednávateľa platnými pre jeho pracovisko podľa § 6 ods. 4
až 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri výkone predmetu zmluvy sa bude riadiť režimovými opatreniami objednávateľa pre
vstup do priestorov objednávateľa, s ktorými bol poskytovateľ a osoby prostredníctvom ktorých bude plniť predmet
zmluvy, vopred oboznámení. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa všetky osoby, prostredníctvom ktorých
plní predmet zmluvy, preukázali pracovným preukazom resp. iným vhodným dokladom, ktorý potvrdí ich totožnosť,
a že budú rešpektovať pokyny oprávnených zamestnancov objednávateľa.
Článok VI
Záručná doba, zodpovednosť za poruchy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy poskytne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky, STN a STN EN
a interných predpisov objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje v lehote 7 pracovných dní po nadobudnutí
účinnosti zmluvy oboznámiť poskytovateľa s týmito predpismi, o čom sa vyhotoví záznam, ktorý podpíšu
zástupcovia oboch zmluvných strán.
2. Poskytovateľ na vykonané služby poskytne objednávateľovi záruku 6 mesiacov.
3. Poskytovateľ na náhradné diely poskytne objednávateľovi záruku 24 mesiacov.
4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi poruchu predmetu zmluvy, ktoré zistil, bez zbytočného
odkladu, po tom, čo poruchu zistil. Poskytovateľ je povinný k oznámeniu podľa predchádzajúcej vety sa písomne
vyjadriť do 24 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia poruchy. Do času, kým nebude porucha odstránená, je
poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia riadne poskytnutých služieb objednávateľom potvrdením servisného
záznamu alebo iného písomného dokumentu.
6. Ak počas trvania záručnej doby nebude predmet zmluvy vykazovať dohodnuté vlastnosti, objednávateľ uplatní
písomnú reklamáciu, ku ktorej je poskytovateľ povinný písomne sa vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
jej doručenia. Ak sa v tejto lehote poskytovateľ k reklamácii nevyjadrí, má sa za to, že s opodstatnenosťou
reklamácie súhlasí. Oprávnené reklamované poruchy je poskytovateľ povinný odstrániť najneskôr do 7 pracovných
dní, ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú na inej lehote.
7. Na účely tohto článku sa za písomné oznámenie považuje aj komunikácia elektronickými prostriedkami (e-mail),
ktorá umožňuje trvalé zachytenie obsahu komunikácie.

Článok VII
Zmluvné sankcie a náhrada škody
1. V prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií
v lehote podľa článku III ods. 8 bod 8.1 zmluvy a v prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním opráv v lehote
podľa článku III ods. 8 bod 8.2 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za
každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v lehote podľa článku IV ods. 8 je poskytovateľ
oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej strane
bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.
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4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že poskytovateľ pred podpisom tejto zmluvy predložil objednávateľovi k nahliadnutiu
poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu č. xxxxxxxxx. Poskytovateľ prehlasuje, že počas platnosti
a účinnosti tejto zmluvy bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
resp. poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo iné obdobné poistenie zodpovednosti za škodu.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto
zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo
na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu alebo jej časť. O vzniku
tejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany
uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania
finančného limitu predpokladanej hodnoty zákazky ..................... eur bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr.
3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu skončiť formou vzájomnej písomnej dohody.
4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle § 344 a následne zákona
č. 513/1991 Zb. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať
začatie konkurzu, zamietnutie konkurzu pre nedostatok majetku, schválenie likvidácie, povolenie reštrukturalizácie a
akékoľvek opakované porušenie zmluvných povinností.
5. V prípade odstúpenia niektorej zmluvnej strany od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností,
je toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím jej platnosti aj bez udania dôvodu s jedno
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
7. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy a písomná výpoveď sa doručujú druhej zmluvnej strane vždy poštou na
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenú po
uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia
zásielky pri osobnom doručení má za následok fikciu doručenia zásielky, zásielka sa považuje za doručenú dňom
odmietnutia prevzatia.
8. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť prednostne
rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10. Túto zmluvu je možné zmeniť len na základe písomne vyhotovených číslovaných dodatkov k zmluve podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak.
11. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane poskytovateľ a štyri objednávateľ.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Prehľad inštalovaných bezpečnostných technológií, typ, výrobca a lehoty kontrol a skúšok.
Príloha č. 2: Cena za kontroly a skúšky bezpečnostných technológií inštalovaných v Dátových centrách FR SR.
Príloha č. 3: Ceny za vykonanie opráv bezpečnostných technológií inštalovaných v Dátových centrách FR SR.
Príloha č. 4: Zoznam kontaktných osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v objektoch finančnej správy
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13. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.
Poskytovateľ

Objednávateľ

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

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

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

..................................................
Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy
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Zmluva o poskytovaní služieb č. xxxxxxxx časť. 2 Bratislava
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy
IČO: 42499500
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000437933/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v :
(ďalej len „poskytovateľ“)
(ďalej spolu označení aj ako „zmluvné strany“)
PREAMBULA

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o poskytovaní služieb č. xxxxxxxx (ďalej len „zmluva“) použil postup
verejného obstarávania – verejnú súťaž podľa § 91 v spojení s § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sú
súťažné podklady vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky vo Vestníku verejného obstarávania č. xxxxxx zo dňa xx.xx.2015 značka xxxx/XXX a ponuka predložená
poskytovateľom ako úspešným uchádzačom.

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa pravidelné kontroly, skúšky a opravy
bezpečnostných technológií (stabilného hasiaceho zariadenia) inštalovaných v Dátovom centre Finančného
riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) Bratislava podľa požiadaviek a potrieb objednávateľa v súlade s podmienkami
stanovenými touto zmluvou.
2. Pravidelné kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií sa budú vykonávať v zmysle vyhlášky č. 726/2002
Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a
zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška č. 726/2002 Z. z.“), vyhlášky č. 169/2006 Z. z. o
konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach
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ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška č. 169/2006 Z. z.“), vyhlášky č.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“),
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č.124/2006 Z. z.“) a príslušných STN a STN EN.
3. Opravy bezpečnostných technológií bude poskytovateľ vykonávať podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa
súlade s citovanými vyhláškami.

v

4. Prehľad bezpečnostných technológií, typ, výrobca a lehoty kontrol a skúšok bezpečnostných technológií v Dátových
centrách FR SR je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy vykonať riadne, kvalitne a včas osobami oprávnenými vykonávať
kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technológií podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté plnenia
poskytovateľa zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.
6. Objednávateľ má právo zúžiť alebo rozšíriť rozsah systémov z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré nebolo
možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať. Rozšírením rozsahu systémov nemôže dôjsť k prekročeniu finančného
limitu pre túto zmluvu.

Článok II
Miesto plnenia zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú objekty objednávateľa uvedené v prílohe č.1
tejto zmluvy.
Článok III
Spôsob plnenia zmluvy
1. Predmet zmluvy sa bude realizovať na základe písomných objednávok. Objednávateľ doručí objednávky
poskytovateľovi faxom alebo elektronicky (e-mailom) a v odôvodnených prípadoch telefonicky s dodatočným
písomným potvrdením faxom alebo e-mailom.
2. Kontaktné osoby objednávateľa zabezpečujúce ochranu pred požiarmi na služobných úradoch finančnej správy sú
uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Kontaktné údaje poskytovateľa pre účely doručovania objednávok:
Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Zmenu kontaktných osôb sú zmluvné strany povinné nahlásiť druhej zmluvnej strane písomne do 5 pracovných dní
odo dňa, kedy k zmene došlo. Zmena kontaktných osôb si nevyžaduje podpísanie dodatku k tejto zmluve.
4. Objednávka na vykonanie pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií bude obsahovať požiadavku na
vykonanie kontroly a skúšky s odvolaním sa na túto zmluvu s uvedením požadovanej kontroly a skúšky, typu
zariadenia, dátumu vystavenia objednávky, miesta požadovaného plnenia a mena kontaktnej osoby objednávateľa.
Poskytovateľ je povinný túto objednávku písomne potvrdiť najneskôr do 1 pracovného dňa (faxom alebo e-mailom).
5. Po vykonaní pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií a preukázaní ich funkčnosti príslušná
kontaktná osoba objednávateľa potvrdí vykonanie kontroly a skúšky na servisnom zázname poskytovateľa.
Potvrdený servisný záznam spolu so správou o vykonaní pravidelnej kontroly a skúšky bude prílohou faktúry
predkladanej poskytovateľom.
6. Objednávka na opravy bezpečnostných technológií bude obsahovať predpokladaný rozsah opráv, typ zariadenia,
dátum prípadne čas vystavenia objednávky, miesto požadovaného plnenia a meno kontaktnej osoby objednávateľa.
Poskytovateľ je povinný písomnú objednávku objednávateľa písomne potvrdiť najneskôr do 1 hodiny od prijatia, a to
faxom alebo e-mailom.
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7. Po ukončení opráv bezpečnostných technológií a preukázaní ich funkčnosti potvrdí príslušná kontaktná osoba
objednávateľa vykonanú opravu na servisnom zázname. Potvrdený servisný záznam bude prílohou faktúry
predkladanej poskytovateľom. V servisnom zázname príslušná kontaktná osoba objednávateľa potvrdí vykonanie
požadovaných opráv.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať
a. kontroly a skúšky bezpečnostných technológií v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h najneskôr do 5 dní od
obdržania písomnej objednávky,
b. opravy bezpečnostných technológií v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h najneskôr do 12 hodín od obdržania
písomnej objednávky.
9. V prípade závažnejšej a v krátkom čase neodstrániteľnej poruchy na niektorom type bezpečnostných technológií,
poskytovateľ ohlási túto skutočnosť príslušnej kontaktnej osobe objednávateľa, ktorá v spolupráci s oprávnenými
osobami objednávateľa prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti počas vyradenia tohto typu
bezpečnostnej technológie.
10. Podľa § 15 vyhlášky č. 726/2002 Z. z. sa pravidelné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, skorej detekcie
požiaru budú vykonávať mesačne, štvrťročne a ročne.
11. Podľa § 13 a § 14 vyhlášky č. 169/2006 Z. z. sa pravidelné kontroly a skúšky stabilných hasiacich zariadení budú
vykonávať mesačne, štvrťročne a ročne. Podľa vyhlášky č. 169/2006 Z. z. príloha č. 1 sa bude kontrola signalizácie
úbytku hasiaceho plynu a tlakových nádob vykonávať polročne a ročne.
12. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a platných STN a STN EN sa pravidelné kontroly a skúšky detekcie zaplavenia,
elektrického zabezpečovacieho systému, priemyselnej televízie a systému kontroly budú vykonávať štvrťročne
a ročne.
Článok IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena za plnenia poskytované podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená jednotkovými cenami v eurách v štruktúre podľa
prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy.
2. K zmene jednotkových cien uvedených v prílohách č. 2 a 3 tejto zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej
sadzby DPH, ktorú budú zmluvné strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného písomného číslovaného dodatku
k zmluve.
3. Cena predmetu tejto zmluvy je dohodnutá v jednotkových cenách nasledovne:
3.1.Cena za pravidelné kontroly a skúšky bezpečnostných technológií podľa jednotlivých druhov a podľa ich
umiestnenia v objektoch finančnej správy podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
Poskytovateľom stanovené ceny za pravidelné kontroly a skúšky bezpečnostných technológií pokrývajú všetky
náklady poskytovateľa spojené s vykonaním pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií vrátane
nastavenia komponentov a odstránenia drobných porúch zistených pri tejto činnosti, vrátane vypracovania
príslušných výstupných správ a vrátane dopravných nákladov.
3.2.Cena za opravy bezpečnostných technológií podľa jednotlivých druhov opráv podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
Poskytovateľom stanovené ceny práce za opravy bezpečnostných technológií pokrývajú všetky náklady
poskytovateľa spojené s dopravou, opravami, vrátane identifikácie poruchy, vykonania opravy, vykonania skúšok
funkčnosti pri odovzdaní poskytnutých služieb.
4. Jednotkové ceny podľa odseku 3. tohto článku sú konečné a sú v nich zahrnuté všetky náklady poskytovateľa
súvisiace s vykonávaním činností podľa tejto zmluvy.
5. Ceny náhradných dielov, komponentov a spotrebného materiálu, použitých pri opravách, bude poskytovateľ účtovať
v cenách podľa aktuálneho cenníka, ktoré nesmú prevyšovať ceny bežne dostupné na trhu v čase vykonávania
opráv a údržby.
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6. Na predmet tejto zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
7. Poskytovateľovi vzniká právo fakturovať za skutočne poskytnuté služby dňom vykonania služieb potvrdených na
servisnom zázname poskytovateľa podľa článku III ods. 5 a 7 tejto zmluvy kontaktnou osobou objednávateľa. Vo
faktúre poskytovateľ vyúčtuje zvlášť cenu za prácu v súlade s prílohami č. 2 a 3 tejto zmluvy a zvlášť cenu za
náhradné diely, komponenty a spotrebný materiál.
8. Faktúry musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi a musia byť v súlade so zmluvne
dohodnutými podmienkami. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru na
prepracovanie, pričom objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní so zaplatením ceny a nová lehota
splatnosti začne plynúť odznova po doručení riadne opravenej faktúry. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi formou bezhotovostného platobného styku.
9. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie len tých služieb, ktoré budú odsúhlasené objednávateľom.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva objednávateľa:
1.1 objednávateľ má právo požadovať rýchle a funkčné zabezpečenie pravidelných kontrol, skúšok a opráv
bezpečnostných technológií v Dátových centrách FR SR v súlade s touto zmluvou,
1.2 objednávateľ má právo prostredníctvom kontaktnej osoby objednávateľa skontrolovať časový priebeh kontrol,
skúšok a opráv, množstvo a kvalitu poskytnutej služby a odbornú spôsobilosť osôb poskytovateľa na
vykonávanie kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných technológií podľa právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
2. Povinnosti objednávateľa:
2.1 objednávateľ je povinný poskytovateľovi zabezpečiť vstup do priestorov súvisiacich s predmetom zmluvy; tento
vstup zabezpečuje kontaktná osoba objednávateľa podľa toho, kde sa bezpečnostné technológie nachádzajú;
2.2 objednávateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy sprístupniť poskytovateľovi všetky údaje a informácie
potrebné na plnenie predmetu zmluvy, ktoré si poskytovateľ nedokáže sám zabezpečiť,
2.3 objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne, resp. na vyzvanie poskytovateľa bezchybne poskytnutú službu
prevziať,
2.4 objednávateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v článku V tejto
zmluvy.
3. Práva poskytovateľa:
3.1 poskytovateľ má právo vyžadovať od objednávateľa súčinnosť pri plnení tejto zmluvy,
3.2 poskytovateľ má právo vyžadovať od objednávateľa zabezpečenie vstupu do priestorov objednávateľa za
účelom vykonania kontrol, opráv a údržby hasiacich prístrojov a hydrantov podľa tejto zmluvy.
4. Povinnosti poskytovateľa:
4.1 poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné
nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve vrátane jej príloh,
4.2 poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy v dohodnutom čase odborne spôsobilými osobami na
vykonávanie kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných technológií podľa právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky v súlade s touto zmluvou a jej prílohami,
4.3 poskytovateľ je povinný objednávateľovi preukázať odbornú spôsobilosť osôb poskytovateľa na vykonávanie
kontrol, skúšok a opráv bezpečnostných technológií podľa platných právnych predpisov pri nástupe technika na
kontrolu, skúšku a opravu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy,
4.4 poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zistenie skrytých prekážok (§ 552 Obchodného
zákonníka),
4.5 poskytovateľ je povinný pri opravách bezpečnostných technológií používať originálne náhradné diely,
4.6 poskytovateľ zodpovedá za bezúhonnosť osôb, prostredníctvom ktorých bude plniť predmet zmluvy,
4.7 poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa on alebo osoby, prostredníctvom
ktorých bude plniť predmet zmluvy, dozvedia pri vykonávaní predmetu zmluvy,
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4.8 poskytovateľ je povinný zlikvidovať nebezpečný a ostatný odpad na vlastné náklady v súlade s platnými
právnymi predpismi,
4.9 poskytovateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na miestach
poskytovania služieb. Zabezpečí účasť osôb, prostredníctvom ktorých bude plniť predmet zmluvy na
oboznámení s informáciami a potrebnými pokynmi objednávateľa platnými pre jeho pracovisko podľa § 6 ods. 4
až 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri výkone predmetu zmluvy sa bude riadiť režimovými opatreniami objednávateľa pre
vstup do priestorov objednávateľa, s ktorými bol poskytovateľ a osoby prostredníctvom ktorých bude plniť predmet
zmluvy, vopred oboznámení. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa všetky osoby, prostredníctvom ktorých
plní predmet zmluvy, preukázali pracovným preukazom resp. iným vhodným dokladom, ktorý potvrdí ich totožnosť,
a že budú rešpektovať pokyny oprávnených zamestnancov objednávateľa.
Článok VI
Záručná doba, zodpovednosť za poruchy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy poskytne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky, STN a STN EN
a interných predpisov objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje v lehote 7 pracovných dní po nadobudnutí
účinnosti zmluvy oboznámiť poskytovateľa s týmito predpismi, o čom sa vyhotoví záznam, ktorý podpíšu
zástupcovia oboch zmluvných strán.
2. Poskytovateľ na vykonané služby poskytne objednávateľovi záruku 6 mesiacov.
3. Poskytovateľ na náhradné diely poskytne objednávateľovi záruku 24 mesiacov.
4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi poruchu predmetu zmluvy, ktoré zistil, bez zbytočného
odkladu, po tom, čo poruchu zistil. Poskytovateľ je povinný k oznámeniu podľa predchádzajúcej vety sa písomne
vyjadriť do 24 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia poruchy. Do času, kým nebude porucha odstránená, je
poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia riadne poskytnutých služieb objednávateľom potvrdením servisného
záznamu alebo iného písomného dokumentu.
6. Ak počas trvania záručnej doby nebude predmet zmluvy vykazovať dohodnuté vlastnosti, objednávateľ uplatní
písomnú reklamáciu, ku ktorej je poskytovateľ povinný písomne sa vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
jej doručenia. Ak sa v tejto lehote poskytovateľ k reklamácii nevyjadrí, má sa za to, že s opodstatnenosťou
reklamácie súhlasí. Oprávnené reklamované poruchy je poskytovateľ povinný odstrániť najneskôr do 7 pracovných
dní, ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú na inej lehote.
7. Na účely tohto článku sa za písomné oznámenie považuje aj komunikácia elektronickými prostriedkami (e-mail),
ktorá umožňuje trvalé zachytenie obsahu komunikácie.

Článok VII
Zmluvné sankcie a náhrada škody
1. V prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním pravidelných kontrol a skúšok bezpečnostných technológií
v lehote podľa článku III ods. 8 bod 8.1 zmluvy a v prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním opráv v lehote
podľa článku III ods. 8 bod 8.2 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za
každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v lehote podľa článku IV ods. 8 je poskytovateľ
oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej
strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.
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4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že poskytovateľ pred podpisom tejto zmluvy predložil objednávateľovi k nahliadnutiu
poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu č. xxxxxxxxx. Poskytovateľ prehlasuje, že počas platnosti
a účinnosti tejto zmluvy bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
resp. poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo iné obdobné poistenie zodpovednosti za škodu.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto
zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo
na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu alebo jej časť. O vzniku
tejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany
uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania
finančného limitu predpokladanej hodnoty zákazky ....................... eur bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr.
3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu skončiť formou vzájomnej písomnej dohody.
4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle § 344 a následne zákona
č. 513/1991 Zb. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať
začatie konkurzu, zamietnutie konkurzu pre nedostatok majetku, schválenie likvidácie, povolenie reštrukturalizácie
a akékoľvek opakované porušenie zmluvných povinností.
5. V prípade odstúpenia niektorej zmluvnej strany od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností,
je toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím jej platnosti aj bez udania dôvodu s jedno
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
7. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy a písomná výpoveď sa doručujú druhej zmluvnej strane vždy poštou na
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenú po
uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia
zásielky pri osobnom doručení má za následok fikciu doručenia zásielky, zásielka sa považuje za doručenú dňom
odmietnutia prevzatia.
8. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť prednostne
rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10. Túto zmluvu je možné zmeniť len na základe písomne vyhotovených číslovaných dodatkov k zmluve podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak.
11. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane poskytovateľ a štyri objednávateľ.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Prehľad inštalovaných bezpečnostných technológií, typ, výrobca a lehoty kontrol a skúšok.
Príloha č. 2: Cena za kontroly a skúšky bezpečnostných technológií inštalovaných v Dátových centrách FR SR.
Príloha č. 3: Ceny za vykonanie opráv bezpečnostných technológií inštalovaných v Dátových centrách FR SR.
Príloha č. 4: Zoznam kontaktných osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v objektoch finančnej správy
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13. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.
Poskytovateľ

Objednávateľ

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

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

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

..................................................
Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy
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C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA
Úvod:
1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý
využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení
ponúk.
3. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
4. Administrátor verejného obstarávateľa (ďalej len „administrátor“) je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva
uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
5. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej
sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
6. Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi
prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
Priebeh:
1. V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii podľa bodu 28.7 tejto
časti súťažných podkladov môžu, v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií
uvedené vo svojich ponukách smerom nadol.
2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami a prostredníctvom administrátora súčasne všetkých
uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania, na
predloženie nových jednotkových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii
(ďalej len „Výzva“), budú v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uvedené podrobné informácie
týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača určenej v ponuke
uchádzača ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne kontaktné údaje
zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať
verejnému obstarávateľovi na vedomie najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
3. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese
https://www.ezakazky.sk/frsr na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený
vstup do aukčnej siene.
Kontakt na administrátora e-aukcie: e- mail: podpora@eaukcie.sk.
4. Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich vstupných cien,
ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ prostredníctvom administrátora, a ktoré musia byť
zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba
svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásenísa
do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
5. Elektronická aukcia je jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch
uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné
dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku súťažného kola sa každému z uchádzačov zobrazí jeho
návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho ponuky, ktoré sa uchádzačovi budú zobrazovať v priebehu
celej elektronickej aukcie.
6.

Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať svoj návrh na plnenie
kritérií, ktorým je kritérium 1. a kritérium 2., prostredníctvom zníženia cien, pričom bude stanovený minimálny krok
zmeny z ceny 0,5%. Súťažné kolo začne v stanovenom čase oznámenom vo Výzve.
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Verejný obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, uskutočnenú pre potreby tohto verejného obstarávania v lehotách
určených podľa § 43 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, t.j.:
a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov,
b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia
poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty.
Lehoty na ukončenie elektronickej aukcie určuje verejný obstarávateľ podľa § 43 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní:
podľa písm. a)- sa elektronická aukcia ukončí po 20 minútach v prípade, že nebudú predložené žiadne nové ceny,
ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, t. j. uplynutím poslednej minúty súťažného kola;
podľa písm. b)- sa elektronická aukcia ukončí v prípade, že verejný obstarávateľ nedostane žiadne ďalšie nové
ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade uvedie verejný obstarávateľ
vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie,
ktorá bude 20 minút od prijatia poslednej ponuky, ktorá bude spĺňať požiadavky týkajúce sa minimálnych
rozdielov, t. j. ak v priebehu súťažného kola dôjde k takej zmene ponuky ceny, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa
minimálnych rozdielov, súťažné kolo sa od momentu predloženia takejto ponuky predĺži o ďalšie 2 minúty, pričom
lehota od prijatia poslednej ponuky, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov do skončenia
elektronickej aukcie skončí upynutím 20. minúty a počet predĺžení elektronickej aukcie je neobmedzený.
7. V priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované informácie, ktoré im
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase
načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia
stránky – refresh“, prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači
zúčastnení v elektronickej aukcii.
8. Po zadaní novej ponuky bude uchádzačovi potvrdené prihodenie alebo sa zobrazí správa, že prihodenie bolo
neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom prihodenia. Systém zaznamenáva presný čas zadania každej
novej ponuky, resp. prihodenia, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých
účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený
vpravo hore.
9. Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty, ktoré boli
predmetom daného súťažného kola. Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia uchádzačov
podľa určeného vzorca v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných
podkladov.
10. Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za účasť uchádzača v
elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, ktorom bude v čase priebehu elektronickej aukcie
uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná.
11. Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:
Počítačové zariadenie uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať
internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna funkčnosť
iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté
cookies. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým
pripojením do systému elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu
elektronickej aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému elektronickej aukcie. V prípade
objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny),
resp. poskytovateľa služby, sa bude elektronická aukcia opakovať v náhradnom termíne určenom verejným
obstarávateľom. V prípade opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa príslušných
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
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Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach
súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd
elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému
elektronickej aukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Uchádzač pritom musí rátať s časom
potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom
elektronickej aukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov
prostredníctvom internetu medzi počítačovým zariadením uchádzača a serverom systému elektronickej aukcie,
veľkosť prenášaných údajov, parametre počítačového zariadenia uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna
vyťaženosť počítačového zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To
znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej na ukončenie elektronickej aukcie do systému elektronickej
aukcie doručené a systémom elektronickej aukcie spracované, systém elektronickej aukcie zaznamená. Ak
uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať
situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom elektronickej aukcie a nebude zaznamenaný
z dôvodu uzavretia systému elektronickej aukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom na
ukončenie elektronickej aukcie.
12. Komisia na svojom neverejnom zasadnutí po uskutočnení elektronickej aukcie vyhodnotí korektnosť priebehu
elektronickej aukcie podľa doručených dokumentov o priebehu elektronickej aukcie (reportov z elektronickej
aukcie). Ak sa v priebehu elektronickej aukcie objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k službám, bude
komisia postupovať podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Komisia vylúči mimoriadne nízke ponuky
predložené v elektronickej aukcii v prípadoch uvedených v § 42 ods. 4 písm. a) až e) zákona o verejnom
obstarávaní.

Súťažné podklady

január, 2015

- 37 -

Podlimitná zákazka:
Kontroly, skúšky a opravy bezpečnostných technolócií v Dátových centrách FRSR

Číslo spisu : 2015/4959

_______________________________________________________________________________
Príloha č. 1

Prehľad inštalovaných bezpečnostných technológií - EPS, SDP, DZ, EZS, PTV a SKV,
typ, výrobca a lehoty kontrol.
A. Miesto kontroly:
Dátové centrum časť A a časť B , Finančné riaditeľstvo, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica

Tabuľka č. 1 Rozsah systémov EPS, SDP, SHZ a DZ v DC časť A a časť B
P.č.

Systém

Typ
zariadenia

Počet prvkov/
hlásičov požiaru

Termín vykonania kontroly a skúšky
mesiaci
Mesačná Štvrťročná Polročná

v
Ročná

DC ČASŤ A
1
2
3

Elektrická požiarna
signalizácia (EPS)*)
Skorá detekcia
požiaru (SDP)
Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ)

ESSER IQ
8000 C
ICAM
Firetraser
FOGTEC

1,2,4,5,7,8,
10,11
1,2,4,5,7,8,
10,11
1,2,4,5,7,8,
10,11

3,6,12

-

9

3,6,12

-

9

3,6,12

-

9

-

3

-

9

1,2,4,5,7,8,
10,11
1,2,4,5,7,8,
10,11

3,6,12

-

9

3,6,12

-

9

1,2,4,5,7,8,
10,11

3,6,12

-

9

2x180 l hnací plyn
HFC 227ea

-

3

-

9

15

-

3,6,12

-

9

30
4 vetvy
1x80 l hnací plyn N2
3x80 l vodný roztok

Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ) –
kontrola úniku plynu
DC ČASŤ B
4
5
6

Elektrická požiarna
signalizácia (EPS)*)
Skorá detekcia
požiaru (SDP)

ESSER IQ
8000 C
XTralis
ILS-1/ILS-2

Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ)

SIEX

Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ) –
kontrola úniku plynu
7

Detekcia zaplavenia
(DZ)

ICAM ICONET

40
5 vetiev

*) Ústredňa EPS ESSER je spoločná pre DC, časť A a časť B
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Tabuľka č. 2 Rozsah systémov EZS, SKV a PTV v DC časť B
P.č.
1
2
3

Systém

Typ
zariadenia

Elektrická
zabezpečovacia
signalizácia (EZS)
Priemyselná
televízia (PTV)

ARITECH
ATS4099

Systém kontroly
vstupu (SKV)

WIS WEGA

XRPlus 4016

Počet prvkov

15

Termín vykonania kontroly a skúšky
mesiaci
Štvrťročná
Ročná
3,6,12
9

6 x statická
kamera
Dome Color
8 čítačiek

3,6,12

v

9

3,6,12

9

B. Miesto kontroly:
1. Dátové centrum, Finančné riaditeľstvo, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
2. Dátové centrum, Finančné riaditeľstvo, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava.
Tabuľka č. 3 Rozsah systémov SHZ
P.č.

1

2

Systém

Typ
zariadenia

Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ)
Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ) –
kontrola úniku plynu

KD-200/
FM-200

Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ)

KD-200/
FM-200

Objem nádrže/
počet prvkov
snímačov
DC ČASŤ A
150 l / 16

140 l + 40 l / 18

Stabilné hasiace
zariadenie (SHZ) –
kontrola úniku plynu

Termín vykonania kontroly a skúšky
mesiaci
Mesačná Štvrťročná Polročná

v
Ročná

1,2,4,5,7,8,
10,11
-

3,6,12

-

9

3

-

9

1,2,4,5,7,8,
10,11

3,6,12

-

9

-

3

-

9

Poznámka:
Číslo uvedené v tabuľke č. 1 a č. 2 v časti „Termín vykonania kontroly a skúšky v mesiaci“ je termín vykonania kontroly
v mesiaci, napr. číslo 9 znamená mesiac september.
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Príloha č. 2
Cena za kontroly a skúšky
bezpečnostných technológií inštalovaných v DC FR SR.
[Cena za kontroly a skúšky bezpečnostných technológií podľa jednotlivých typov a podľa jednotlivých objektov za rok]
A. Miesto kontroly:
Dátové centrum časť A a časť B , Finančné riaditeľstvo, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica
P.
č.

Predmet kontrol

1

Mesačná kontrola EPS typ ESSER IQ
8000 C s počtom prvkov hlásičov 30;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Štvrťročná kontrola EPS typ ESSER IQ
8000 C s počtom prvkov hlásičov 30;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Ročná kontrola EPS typ ESSER IQ
8000 C s počtom prvkov hlásičov 30;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Mesačná kontrola SDP typ ICAM
Firetracer; umiestnenie DC časť A
Štvrťročná kontrola SDP typ ICAM
Firetracer; umiestnenie DC FR SR BB
časť A
Ročná kontrola SDP typ ICAM
Firetracer; umiestnenie DC FR SR BB
časť A
Mesačná kontrola SHZ typ FOGTEC;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Štvrťročná kontrola SHZ typ FOGTEC;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Štvrťročná kontrola SHZ typ FOGTEC
vrátane kontroly úniku plynu;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Ročná kontrola SHZ typ FOGTEC
vrátane kontroly úniku plynu;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Mesačná kontrola EPS typ ESSER IQ
8000 C s počtom prvkov hlásičov 40;
umiestnenie DC FR SR BB časť B
Štvrťročná kontrola EPS typ ESSER IQ
8000 C s počtom prvkov hlásičov 40;
umiestnenie DC FR SR časť B
Ročná kontrola EPS typ ESSER IQ
8000 C s počtom prvkov hlásičov 40;
umiestnenie DC FR SR BB časť B

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Súťažné podklady

Množstvo Jednotková Jednotková
Cena
Cena
kontrol
cena za
cena za
celkom
celkom
za rok
kontrolu
kontrolu
za
za
a skúšku
a skúšku
kontrolu, kontrolu,
funkčnosti funkčnosti
za rok
za rok
bez DPH
vrátane
bez DPH vrátane
DPH
DPH
8
3
1
8
3
1
8
2
1
1
8
3
1
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14 Mesačná kontrola SDP typ Xtralis ILS8
1/ILS-2; umiestnenie DC FR SR BB
časť B
15 Štvrťročná kontrola SDP typ Xtralis ILS3
1/ILS-2; umiestnenie DC FR SR BB
časť B
16 Ročná kontrola SDP typ Xtralis ILS1
1/ILS-2; umiestnenie DC FR SR BB
časť B
17 Mesačná kontrola SHZ typ SIEX ;
1
umiestnenie DC FR SR BB časť B
18 Štvrťročná kontrola SHZ typ SIEX;
2
umiestnenie DC FR SR BB časť B
19 Štvrťročná kontrola SHZ typ SIEX
1
vrátane kontroly úniku plynu;
umiestnenie DC FR SR BB časť B
20 Ročná kontrola SHZ typ FOGTEC
1
vrátane kontroly úniku plynu;
umiestnenie DC FR SR BB časť B
21 Štvrťročná kontrola DZ typ ICAM
3
ICONET; umiestnenie DC FR SR BB
časť B
22 Ročná kontrola DZ typ ICAM ICONET;
1
umiestnenie DC FR SR BB časť B
23 Štvrťročná kontrola EZS ARITECH
3
ATS4099; umiestnenie DC FR SR BB
časť B
24 Ročná kontrola a skúška EZS
1
ARITECH ATS 4099; umiestnenie DC
FR SR BB časť B
25 Štvrťročná kontrola PTV XRPlus 4016;
3
umiestnenie DC FR SR BB časť B
26 Ročná kontrola a skúška PTV XRPlus
1
4016; umiestnenie DC FR SR BB časť
B
27 Štvrťročná kontrola SKV WIS WEGA;
3
umiestnenie DC FR SR BB časť B
28 Ročná kontrola SKV WIS WEGA;
1
umiestnenie DC FR SR BB časť B
Cena za kontroly a skúšky BT za rok v DC v Banskej Bystrici (súčet 1-28)
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B. Miesto kontroly:
1. Dátové centrum, Finančné riaditeľstvo, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
2. Dátové centrum, Finančné riaditeľstvo, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava.
P.
č.

Predmet kontrol

Množstvo Jednotková Jednotková
Cena
Cena
kontrol
cena za
cena za
celkom
celkom
za rok
kontrolu
kontrolu
za
za
a skúšku
a skúšku
kontrolu, kontrolu,
funkčnosti funkčnosti
za rok
za rok
bez DPH
vrátane
bez DPH vrátane
DPH
DPH
8

29 Mesačná kontrola SHZ typ KD-200/FM200 s objemom nádrže 150 l s počtom
prvkov snímačov 16 ; umiestnenie DC
FR SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
30 Štvrťročná kontrola SHZ typ KD2
200/FM-200 s objemom nádrže 150 l
s počtom prvkov snímačov 16 ;
umiestnenie DC FR SR, Mierová 23,
815 11 Bratislava
31 Štvrťročná kontrola SHZ typ KD1
200/FM-200 vrátane úniku plynu
s objemom nádrže 150 l s počtom
prvkov snímačov 16; umiestnenie DC
FR SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
32 Ročná kontrola SHZ typ KD-200/FM1
200 s objemom nádrže 150 l s počtom
prvkov snímačov 16 ; umiestnenie DC
FR SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
33 Mesačná kontrola SHZ typ KD-200/FM8
200 s objemom nádrže 140 + 40 l
s počtom prvkov snímačov 18 ;
umiestnenie DC FR SR, Bajkalská 24,
824 97 Bratislava
34 Štvrťročná kontrola SHZ typ KD2
200/FM-200 s objemom nádrže 140 +
40 l s počtom prvkov snímačov 18 ;
umiestnenie DC FR SR, Bajkalská 24,
824 97 Bratislava
35 Štvrťročná kontrola SHZ typ KD1
200/FM-200 vrátane úniku plynu
s objemom nádrže 140 + 40 l s počtom
prvkov snímačov 18 ; umiestnenie DC
FR SR, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava
36 Ročná kontrola SHZ typ KD-200/FM200 s objemom nádrže 140 + 40 l
s počtom prvkov snímačov 18 ;
umiestnenie DC FR SR, Bajkalská 24,
824 97 Bratislava
Cena za kontroly a skúšky BT za rok v DC Bratislava (súčet 29-36)
Cena celkom za kontroly a skúšky BT za rok (súčet 1-36)
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_______________________________________________________________________________
Príloha č. 3
Ceny za vykonanie opráv bezpečnostných technológií inštalovaných v DC FR SR
[Súčet cien za 30 minút práce pri opravách PTZ a PS podľa jednotlivých typov zariadení a podľa jednotlivých objektov]
A. Miesto opravy:
Dátové centrum časť A a časť B , Finančné riaditeľstvo, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica
Por.
č.

1

Predmet opráv a údržby

2

Oprava EPS typ ESSER IQ 8000 C s počtom prvkov hlásičov požiaru 30;
umiestnenie DC FR SR BB časť A
Oprava SDP typ ICAM Firetracer; umiestnenie DC FR SR BB časť A

3

Oprava SHZ typ FOGTEC; umiestnenie DC FR SR BB časť A

4
5

Oprava EPS typ ESSER IQ 8000 C s počtom prvkov hlásičov požiaru 40;
umiestnenie DC FR SR BB časť B
Oprava SDP typ XTralis ILS-1,ILS-2; umiestnenie DC FR SR BB časť B

6

Oprava SHZ typ SIEX; umiestnenie DC FR SR BB časť B

7

Oprava DZ typ ICAM ICONET; umiestnenie DC FR SR BB časť B

8

Oprava EZS typ ARITECH ATS4099; umiestnenie DC FR SR BB časť B

9

Oprava PTV typ XRPlus 4016; umiestnenie DC FR SR BB časť B

10

Oprava SKV typ WIS WEGA; umiestnenie DC FR SR BB časť B

cena za 30
minút práce
pri
opravách
bez DPH

cena za 30
minút práce
pri opravách
vrátane DPH

cena za 30
minút práce
pri
opravách
bez DPH

cena za 30
minút práce
pri opravách
vrátane DPH

Súčet cien za 30 minút práce pri opravách BT v DC Banská Bystrica (súčet 1-10)
B. Miesto opravy:
1. Dátové centrum, Finančné riaditeľstvo, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
2. Dátové centrum, Finančné riaditeľstvo, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava.
Por.
č.

Predmet opráv a údržby

11

Oprava SHZ typ KD-200/FM-200 s objemom nádrže 150 l s počtom prvkov
snímačov 16 ; umiestnenie DC FR SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
12 Oprava SHZ typ KD-200/FM-200 s objemom nádrže 140 + 40 l s počtom prvkov
snímačov 18 ; umiestnenie DC FR SR, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava
Súčet cien za 30 minút práce pri opravách BT v DC Bratislava (súčet 11-12)
Súčet cien celkom za 30 minút práce pri opravách BT (súčet 1-12)
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Príloha č. 4

Zoznam kontaktných osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v objektoch finančnej správy
Objekt

Kontaktná osoba

Tel.

Tel. - mobil

E-mail

Finančné riaditeľstvo SR Bratislava

npor. Mgr. Dana Kišková

02/48 273 341

0908 737 897

dana.kiskova@financnasprava.sk

Finančné riaditeľstvo SR Bratislava

Ing. Ľubomír Vypušťák

02/48 273 169

0915 496 169

lubomir.vypustak@financnasprava.sk

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica Ing. Stanislav Štulrajter

048/4369 222

0903 552 307

stanislav.stulrajter@financnasprava.sk

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica Mgr. Ľuboš Lečko

048/4393 837

0903 500 992

lubos.lecko@financnasprava.sk
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