Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“)

Základné údaje pre poskytnutie informácie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Ľubica Gajdošová
+421 48 4300130
lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:

„Zabezpečenie strážnej služby v budove ÚPV SR“

Opis predmetu zákazky:
Špecifikácia predmetu zákazky:
Zabezpečenie verejného obstarávania na poskytnutie služby nepretržitej ochrany objektu Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚPV SR) na obdobie 12 mesiacov celkovo
v počte 8 760 hodín.
Technická špecifikácia zákazky:
Predmetom služby je zabezpečenie výkonu:
- informačnej služby v čase od 6,00-22,00 hod a
- strážnej služby v čase od 22,00 - 6,00 hod
v objekte - ÚPV SR na Švermovej ul.č.43, v Banskej Bystrici , v správe verejného obstarávateľa
Cieľom nepretržitej ochrany bude:
1. Kontrola a evidencia oprávnenosti vstupu osôb do objektu,
2. Zamedzenie neoprávneného vstupu osôb do objektu,
3. Zabránenie rozkrádaniu resp. ničeniu majetku,

4. Zabezpečenie otvárania a uzatvárania objektu po skončení pracovnej činnosti,
5. Evidovanie príjmu a výdaja zverených kľúčov objektu,
6. Zabezpečenie pochôdzok v objekte v pracovných dňoch v mimopracovnej dobe, v ostatných dňoch bez
časového obmedzenia,
7. Kontrola a obsluha inštalovaných zariadení EZS,EPS,PTV,
8. Informovanie havarijnej služby resp. zodpovedného pracovníka o prípadnej havárii technických zariadení.
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Odborný garant:
p. Iveta Zvaríková, e-mail: iveta.zvarikova@indprop.gov.sk, tel. 048/4300 308
Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky:
44 167,00 Eur bez DPH ( 53 000,00 Eur s DPH)
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH
Obsah ponuky:
1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH.
2.

Doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia originálu alebo úradne overenej fotokópie).

3.

Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky, alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská
Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Zabezpečenie strážnej služby v budove ÚPV SR"
Kontaktná e-mailová adresa: lubica.gajdosova @indprop.gov.sk
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 17.8.2019 o 09:00 hod.

Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude podpis zmluvy o poskytovaní služby..

V Banskej Bystrici, 7.8.2020

Ing. Ľubica Gajdošová, v.r.

