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A. POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV 

A.1 VŠEOBECNÉ POKYNY 

A.1.1 Identifikácia vyhlasovateľa súťaže: 

1) Vyhlasovateľ č. 1: 

 

Názov organizácie: NAFTA a.s. 

IČO :  36 286 192 

IČ DPH : SK2022146599 

Sídlo spoločnosti : Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Bratislava1,  

                                    oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B 

Krajina:  Slovenská republika  

 

2) Vyhlasovateľ č. 2: 

 

Názov organizácie:  POZAGAS a. s. 

IČO :     31 435 688 

IČ DPH :      SK2020357372 

Sídlo spoločnosti :  Malé námestie 1, 901 01 Malacky 

Zapísaná :   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

                                            oddelenie Sa, vložka číslo 1271/B 

 

(ďalej spolu aj ako „vyhlasovatelia“) 

Použitie termínu „vyhlasovateľ“ v ďalšom texte znamená NAFTA a.s. 
a POZAGAS a.s. 

 

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľov:  Ing. Lujza Kimličková 

Nákupný portál Nafta:    https://nafta.1803sw.com 

Internetová stránka:   www.nafta.sk alebo www.pozagas.sk 

 

 

 

https://nafta.1803sw.com/
http://www.nafta.sk/
http://www.pozagas.sk/


NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava  

POZAGAS a.s., Malé námestie č.1, 901 01 Malacky 

 

4/16 

 
Bezpečnostná služba          december 2019 

A.1.2 Predmet súťaže: 

Predmetom súťaže je zabezpečenie Bezpečnostnej služby na ochranu majetku a osôb 
vyhlasovateľa, vykonávanú na strediskách a sondách prevádzkovaných NAFTA a.s. 
a POZAGAS a.s. 
Podrobná špecifikácia predmetu súťaže je uvedená v týchto Súťažných podkladoch, ich 

prílohách a v jednotlivých položkách Nákupného portálu NAFTA a.s..   

Prílohy týchto súťažných podmienok budú uchádzačom sprístupnené po prihlásení sa 

na Nákupný portál NAFTA : https://nafta.1803sw.com 

A.1.3  Rozsah služieb 

NAFTA a.s. : 

Poskytovanie  bezpečnostnej služby na ochranu majetku a osoby právnickou osobou 

v zmysle Zákona 473/2005 Z.z.: 

1.3.1 Výkon strážnej služby v rozsahu §3 zákona 473/2005 Z.z.  

1.3.2 Výkon detektívnej služby v rozsahu §4 zákona 473/2005 Z.z. 

1.3.3 Poradenstvo v oblasti technických služieb v rozsahu §5 a §7 zákona 

473/2005 Z.z. 

Zadávateľ požaduje poskytovanie Strážnej služby nasledovne: 

1.3.1.1 Pravidelná strážna služba – rozsah poskytovania služby v zmysle 

prílohy č.1. 

1.3.1.2 Strážna služba mimo rámec bodu 1.3.1.1 – jedná sa o poskytovanie 

služieb v mimoriadnych prípadoch  Lehota oznámenia výkonu  - menej 

ako 48 hodín). 

1.3.1.3 Detektívna služba a poradenstvo nebude predmetom hodnotenia – 

naceniť informatívne. 

POZAGAS a.s.: 

1.3.4 Výkon strážnej služby v rozsahu §3 zákona 473/2005 Z.z 

A.1.4 Typ zmluvy 

Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnej služby v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. 

Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a s príslušnými ustanoveniami 

osobitných zákonov vzťahujúcich sa na predmet súťaže (ďalej len „Zmluva“).  

Zmluva bude uzatvorená osobitne pre každú spoločnosť : 

1) So spoločnosťou NAFTA a.s. na obdobie štyroch rokov. 

https://nafta.1803sw.com/
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2) So spoločnosťou POZAGAS a.s. na obdobie dvoch rokov s možnosťou opakovanej 

opcie na jeden rok, maximálne však do 31.3.2024 30.6.2024. 

A.1.5 Miesto a termín dodania 

1.5.1 Miesta poskytovania pravidelnej Strážnej služby sú v zmysle Prílohy č.1 

k týmto strediskám prevádzkovaným NAFTA a.s: 

Organizačný celok ZÁPAD:  

MaR Malacky 3 - monitorovanie objektu prostredníctvom pultu 

centrálnej ochrany (PCO) 

CA PZZP Plavecký Štvrtok - hlavný vstup 

PTB Plavecký Štvrtok 

Expedícia Veľké Leváre  

CK Závod  

Motorizovaná hliadka Západ 

 
Organizačný celok VÝCHOD: 
 
ZPS Ptrukša  

1.5.2 Miesta poskytovania Bezpečnostných služieb na objednávku 

Miesto dodania bezpečnostnej služby na objednávku bude 

špecifikované v objednávke Objednávateľa NAFTA a.s.. 

1.5.3 Miesto poskytovania pravidelnej Strážnej služby pre POZAGAS  a.s je  

Technicko-prevádzková budova (ďalej len TPB), na Malom námestí č. 1 

v Malackách, priľahlé parkoviská vo vlastníctve spoločnosti a 

bezprostredné okolie TPB. 

 

Termín zahájenia poskytovania služieb: 1.4.2020 1.7.2020 

 

A.1.6 Harmonogram súťaže 

Súťaž sa uskutoční ako trojkolová.  

 
1. kolo - Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej 

súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) a POZAGAS  a.s. 

(www.pozagas.sk) navrhovatelia predložia cenový návrh a požadované dokumenty 

formou vloženia na  nákupný portál : https://nafta.1803sw.com  

http://www.pozagas.sk/
https://nafta.1803sw.com/
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Jednotlivé dokumenty a ceny je treba vždy vkladať k príslušnej položke podľa popisu 

v každej položke. 

 

Termín  predloženia : 14.1.2020 do 11 00 hod. 

 
2. kolo –  Technické rokovanie, cenové rokovanie, aktualizácia cenovej ponuky.  

 

 

3.kolo - Aktualizácia finálneho cenového návrhu sa uskutoční formou elektronickej 

aukcie alebo individuálnych rokovaní o podmienkach zmluvy.  

 

A.1.7 Hodnotenie návrhov 

Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle 
vyhlásenia súťaže.  

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov 
a takto určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach 
zmluvy.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vykonať u vybraných spoločností audit, ktorého 

predmetom bude preverenie spôsobilosti firmy a jej zamestnancov vykonávať činnosti, 

ktoré sú predmetom tejto Súťaže. Navrhovateľ poskytne vyhlasovateľovi súčinnosť 

pri audite vybraného objektu, v ktorom navrhovateľ poskytuje bezpečnostnú službu.  

Detaily auditu budú dohodnuté v priebehu Súťaže.  

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých 
po sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie 
aktualizovanej cenovej ponuky po každej etape rokovaní.  

 

Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú oznámené 

navrhovateľom minimálne dva pracovné dni pred jej uskutočnením. 

 

A.1.8 Vysvetľovanie a dorozumievanie 

Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom 
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom nákupného portálu 
NAFTA: https://nafta.1803sw.com 

A.2 POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU 

A.2.1 Obsah návrhu 

 

 

https://nafta.1803sw.com/
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Predložený návrh musí obsahovať doklady požadované v súťažných podmienkach a 
v nákupnom portáli NAFTA : 

 
B1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI 

B2 DOKLADY PREKAZUJÚCE FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

B3 DOKLADY PREUKAZUJÚCE TECHNICKŮ SPOSOBILOSŤ 

Dokladová časť predložená do 1. kola súťaže slúži na pre preukázanie splnenia 
podmienok účasti . Doklady musia byť vložené na nákupný portál NAFTA k príslušným 
položkám podľa ich názvu. 

A.2.2 Vyhotovenie návrhu 

Navrhovateľ môže predložiť viac návrhov a viacero variantných riešení. 

Návrhy musia byť vyhotovené na celý predmet súťaže a to v slovenskom, resp. českom 
jazyku. 

A.2.3 Platnosť návrhu 

Platnosť návrhov musí byť minimálne do 1.4.2020 

 

A.2.4 Variantné riešenie 

Navrhovateľ je oprávnený okrem základného riešenia v zmysle Súťažných podmienok 

predložiť variantné riešenia v rozsahu, ktorý z pohľadu svojej odbornosti, obchodných 

vzťahov alebo skúseností považuje za možný a ekonomicky výhodný pre vyhlasovateľa. 

Pri predkladaní variantných riešení je navrhovateľ povinný navrhované riešenie stručne 

popísať a zdôvodniť návrh.  

Navrhnuté variantné riešenie pritom nesmie technicky, bezpečnostne a kvalitatívne 

zhoršovať poskytované služby ani ich negatívne termínovo ovplyvniť. 

Navrhovateľ predloží ako 1.variant základné riešenie podľa požiadaviek vyhlasovateľa 

Variantné riešenia budú uvedené v samostatnom návrhu označenom ako variant č. 2.  

Ku každému variantu budú vyplnené prílohy samostatne. 

 

A.2.5 Obhliadka miesta 

Obhliadka miesta realizácie služieb nie je povinná. Termíny obhliadky budú v prípade 

záujmu uchádzačov dohodnuté individuálne. Navrhovateľ prostredníctvom kontaktného 

e-mailu navrhne termín obhliadky a súčasne uvedie či má záujem o obhliadku stredísk 

NAFTA a.s. na Východe aj Západe, resp. TPB POZAGAS v Malackách.  

A.3 PREDKLADANIE NÁVRHOV 

Navrhovateľ sa prihlási do Nákupného portálu NAFTA a vloží do neho dokumenty 
(uvedené v časti B týchto súťažných podmienok, tie isté dokumenty sú uvedené 
v Nákupnom portáli)  a cenový návrh.  
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Upozornenie: 

Treba rešpektovať požiadavky na oddelenie technickej časti od cenovej !!! 

Ponuky požadujeme vkladať do jednotlivých položiek podľa názvu. 

Termín predloženia cenovej ponuky : do 14.1.2020 o 11:00 hod    

B. PODMIENKY ÚČASTI 

B.1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI 

1. Identifikačné údaje navrhovateľa : Uveďte názov a presnú adresu navrhovateľa, 
IČO a kontaktné údaje o osobe oprávnenej konať v mene navrhovateľa 
v záväzkových vzťahoch pre ďalšie rokovanie o zmluvných podmienkach.  

2. GDPR - Vyberte v Nákupnom portáli NAFTA ano/nie - ano v prípade ak  disponujete 
písomnými súhlasmi držiteľov osvedčení vydaných na základe osobitných právnych 
predpisov (resp. držiteľov iných dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť 
držiteľa dokladu) so spracúvaním osobných údajov držiteľov osvedčení,  ktoré 
predkladá uchádzač do tohto výberového konania. V prípade ak ich súhlasy nemáte, 
zabezpečte si ich a vložte čestné prehlásenie, že si súhlasy zabezpečíte. 

B.2 DOKLADY PREUKAZUJÚCE FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

 
1. Výpis (výpisy) z registra trestov nie starší (staršie) ako tri mesiace od termínu 

na predkladanie ponúk v zmysle Harmonogramu týchto Zadávacích podkladov, 

že žiaden z členov štatutárneho orgánu spoločnosti nebol právoplatne odsúdený 

za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

a. fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je 

vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa 

osobitných predpisov, 

b. právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú 

štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa 

(uchádzača). 

2. Čestné vyhlásenie uchádzača vystavené ako jeden dokument podpísané 
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.: 

 že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, 
že nie je v konkurze ani likvidácii, že nebol proti uchádzačovi zamietnutý 
návrh na vyhlásenie  konkurzu pre nedostatok majetku, 

 že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 
situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla, 

 že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 
s podnikaním, 
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 že uchádzač sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností 
v období predchádzajúcich piatich rokov 

 že uchádzač neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz 
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 

 že žiaden z členov štatutárneho orgánu spoločnosti nebol právoplatne 
odsúdený za trestný  čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny, 

 že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie 

 že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla 
evidované daňové nedoplatky 

 že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské 
poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike ani evidované 
nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti 

3. Poistná zmluva alebo poistný certifikát ( originál) na poistenie zodpovednosti 
za škody spôsobené pri výkone bezpečnostnej služby vo výške min. 500 000,-
EUR.  V prípade ak uchádzač nedisponuje poistením v požadovanej výške, 
predloží do Súťaže čestné prehlásenie, že si takéto poistenie uzatvorí v prípade 
víťazstva v Súťaži. 

4. Zmluva o mlčanlivosti – v prípade obhliadky stredísk prevádzkovaných 
NAFTA alebo TPB POZAGAS prinesú uchádzači podpísaný originál Zmluvy 
o mlčanlivosti s NAFTA, resp. POZAGAS v dvoch vyhotoveniach na obhliadku. 
Do nákupného portálu bude vložená naskenovaná konkrétna podpísaná zmluva.  

5. Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb - podpísaná kompetentnou 
osobou (platí iba v prípade NAFTA). Zmluva o zabezpečení a výkone strážnej 
služby s POZAGAS bude predložená iba víťaznému uchádzačovi. 

 

B.3 DOKLADY PREUKAZUJÚCE TECHNICKŮ SPOSOBILOSŤ  

B.3.1 Preukázanie technickej spôsobilosti 

 

Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov 
a uvedením nasledovných informácií: 

1. Licencia na prevádzkovanie Strážnej služby, licencia na prevádzkovanie 

Technickej služby a licencia na prevádzkovanie Detektívnej služby v zmysle 

Zákona 473/2005 Z.z.. 

2. Referencie - zoznam realizovaných služieb obdobného charakteru, ktoré 

uskutočnil uchádzač v rokoch  2016 – 2019 s uvedením e-mailového alebo 

telefonického kontaktu na osobu u ktorej je možné overenie referencie 

a uvedením hrubého ročného objemu výkonu vo finančnom vyjadrení (EUR). 
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3. Čestné vyhlásenie uchádzača vystavené ako jeden dokument podpísané 
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa: 

 že uchádzač je schopný zabezpečiť činnosť požiarnej hliadky 

a ohlasovne požiarov v jednotlivých objektoch, 

 že uchádzač je schopný zabezpečiť poskytovanie služby informátora 

so znalosťou anglického jazyka, 

 že uchádzač je schopný poskytovať pult centrálnej ochrany (PCO), 

 že uchádzač je schopný poskytovať služby bezpečnostných pracovníkov 

so základnou znalosťou práce s PC ( OS Windows), EZS, kamerový 

systém, nadstavbový systém SBI, 

 že navrhovateľ má k dispozícií prostriedky a technické vybavenie 
potrebné na plnenie predmetu súťaže ako sú : vecné bezpečnostné a iné 
technické prostriedky, motorizovaná hliadka vybavená vozidlom s GPS, 
strážny pes.  Navrhovateľ uvedie zoznam vybavenia.  

 

4. Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 

noriem zabezpečenia kvality uchádzačom (v prípade, že  uvedený certifikát 

vlastní). Certifikát kvality má informatívny charakter, jeho nevlastnenie 

nezakladá dôvod na vylúčenie z OVS. 

5. Preukázanie bezúhonnosti a spoľahlivosti zamestnancov dokladmi v zmysle 

§13 a §14  Zákona 473/2005, zdravotnej spôsobilosti zamestnancov v zmysle 

§15 Zákona 473/2005, odbornej spôsobilosti (preukazy OS, typ skúšky) 

zamestnancov v zmysle §16 Zákona 473/2005,  dosiahnutého vzdelania 

(doklad o vzdelaní) zamestnancov v zmysle §17 Zákona 473/2005, 

absolvovania kvalifikačnej skúšky zamestnancov        (osvedčenie o vykonaní) 

v zmysle §18 Zákona 473/2005, potvrdení o bezpečnostnej praxi 

zamestnancov v zmysle Zákona 473/2005 Z.z. (neoverená fotokópia)- 

uchádzač predloží zoznam 10 zamestnancov. Víťazný uchádzač predloží 

doklady zamestnancov, ktorí budú pracovať u Objednávateľa min. 15 dní pred 

prevzatím priestorov. 

6. Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov ( môže byť 
schéma organizačnej štruktúry) s uvedením počtu pracovníkov a rozčlenením 
minimálne na:  

 Riadiacich pracovníkov 

 Výkonných pracovníkov 
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov kladená na členov tímu: 

Požaduje sa predložiť nasledujúce údaje o navrhovaných členoch 
realizačného/riadiaceho tímu uchádzača : 

 

 zaradenie v organizačnej štruktúre uchádzača s uvedením kompetencií 

 vzdelanie, dĺžka bezpečnostnej praxe  

 oprávnenia a odborné spôsobilosti 

 

B.3.2 Požiadavky na vybavenie uchádzača 

 

B 3.2.1 Technické vybavenie pre NAFTA a.s. 

 

 Výstroj, vecné bezpečnostné a iné technické prostriedky a motorizovanú hliadku 

zabezpečí  poskytovateľ. 

 Vyhlasovateľ nepožaduje pri výkone stráženia objektov používanie strelnej zbrane 

(iba bežné donucovacie prostriedky). 

 V zmysle Prílohy č. 1 požaduje Vyhlasovateľ v niektorých prípadoch aj ochranu 

objektov strážnym psom. Stráženie objektov psom požaduje vyhlasovateľ mimo 

pracovnej doby, ktorá je od 6:00 hod. do 15:00 hod. Zabezpečenie včasného 

nástupu je nevyhnutné – 30 min pred začatím stráženia objektuv rovnakom čase 

ako prítomnosť strážnej služby na danom objekte. 

 Povinnosťou bezpečnostného pracovníka pracujúceho na vstupe (vrátnica) je  

zabezpečiť výkon agendy súvisiacej s pohybom osôb, materiálu a zariadení,  

prideľovanie elektronických identifikačných kariet a ich správa v systéme. 

 Poskytovateľ musí viesť záznamy o svojej činnosti, ktoré poskytujú prehľad 
o spôsobe, kontrole a termínoch vykonávania jednotlivých služieb a tieto na 
požiadanie Objednávateľovi poskytnúť. 

 

 NAFTA a.s. požaduje vypracovanie Správy o činnosti na dennej a mesačnej báze 
v elektronickej podobe. Režimové opatrenia za každý objekt musia byť 
vypracované samostatne. Na základe potvrdenej mesačnej Správy o činnosti bude 
vyhotovená faktúra za realizované Služby. Rozsah Správ je uvedený v Prílohe č. 
3. 

 

Náklady na technické zabezpečenie služby sú zahrnuté do celkovej čiastky Cenovej 

ponuky za poskytnutú službu. 
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Bezpečnostný pracovník 

Základné povinnosti bezpečnostného pracovníka a základné požiadavky ktoré musí 

bezpečnostný pracovník spĺňať obsahuje príloha č. 5 týchto Súťažných podmienok. 

 

Bezpečnostný pracovník – informátor 

Základné povinnosti bezpečnostného pracovníka a základné požiadavky ktoré musí 

bezpečnostný pracovník spĺňať obsahuje príloha č. 5 týchto Súťažných podmienok. 

 

Motorizovaná hliadka 

Zadávateľ požaduje motorizovanú hliadku, ktorá má k dispozícii vlastné vozidlo 

(zohľadňujúce charakter ciest – prevažne poľné cesty) s príslušným technickým 

vybavením  a vykonáva pravidelnú obhliadku a monitorovanie vysunutých objektov 

NAFTA a.s. (cca. 250 sond)(cca 300 objektov), Predpokladaná denná dĺžka trasy je cca 

150 Km. 

Vozidlo musí byť vybavené GPS, Zadávateľ bude požadovať výpis GPS k fakturácii. 

Zadávateľ požaduje: 1 Motorizovaná hliadka pre organ. celok Západ 

Podmienky vykonávania pravidelnej motohliadky – minimálneho rozsahu, tvorí Prílohu 

č. 4. 

Výjazdová zásahová jednotka 

Zadávateľ požaduje výkon Výjazdovej zásahovej jednotky pre prípady pohotovosti alebo 

na základe žiadosti vyhlasovateľa: 

- obec Plavecký Štvrtok a okolie – s reakčným časom do 10 min 

- obec Gajary a okolie – s reakčným časom do 10 min  

- na ostatných objektoch –  s reakčným časom do 20 min 

 

 B 3.2.2 Technické vybavenie pre POZAGAS  a.s 

 

Požiadavky na technické vybavenie pracovníka bezpečnostnej služby je 

uvedené v prílohe  č.11. 

 

B 3.2.3  Doprava 

Dopravu zamestnancov na pracoviská zabezpečuje poskytovateľ. Náklady na 

dopravu sú zahrnuté do celkovej čiastky Cenovej ponuky za poskytnutú službu. 
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C. NÁVRH CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA 

C.1 SPÔSOB URČENIA CENY 

1. Cena za predmet súťaže musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR. 

3. Navrhovateľ navrhne cenu predmetu súťaže v tomto zložení: 

a/  navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b/  sadzba DPH a výška DPH  

c/ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH  

4. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní (uvedie ju) v návrhu. 

5. Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky a akékoľvek náklady, ktoré mu 
vzniknú v súvislosti s výkonom predmetu súťaže. 

V cene za hodinu výkonu Bezpečnostného pracovníka a  Informátora musí byť 
zahrnuté: 

i. Cena práce:  

  mzda pracovníka, 

 príplatky k platu (nočné, víkendy, sviatky a pod.), 

 odvody zamestnávateľa, 

 nadčasy, 

 sociálny a rezervný fond, 

 ostatné priame náklady, 

 a iné. 

ii. Nepriame náklady: 

 uniformy, 

 čistenie uniforiem, 

 výzbroj, komunikačné prostriedky, 

 a iné. 

iii. EBIT: 

 budovy, 

 autá, 

 manažment, 

 certifikácie, 

 prevádzková réžia, 

 pes, 

 a iné. 
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V cene za hodinu výkonu Motorizovanej hliadky a Výjazdovej zásahovej 
jednotky musí byť zahrnuté: 

i. Cena práce:  

 mzda pracovníka, 

 príplatky k platu (nočné, víkendy, sviatky a pod.) 

 odvody zamestnávateľa, 

 nadčasy, 

 sociálny a rezervný fond, 

 ostatné priame náklady, 

 a iné. 

ii. Nepriame náklady: 

 uniformy, 

 čistenie uniforiem, 

 výzbroj, komunikačné prostriedky, 

 a iné. 

iii. EBIT: 

 budovy, 

 autá, 

 manažment, 

 certifikácie, 

 prevádzková réžia, 

 a iné. 

iv. Náklady spojené s prevádzkou a udržiavaním vozového parku. 

v. Spotreba PHM. 

vi. A iné náklady . 

 

6. Navrhovateľ musí rešpektovať skladbu priložených tabuľkových príloh, oceniť 
a predložiť v editovateľnej forme vo formáte xls. 

7. Cena uvedená v návrhu kryje všetky náklady spojené s predmetom súťaže –
musí obsahovať celkovú cenu za predmet súťaže. 

8.  Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie 
a zdôvodnenie primeranosti navrhnutej ceny.  

C.2 FAKTURÁCIA 

Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.  

Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác formou 
zisťovacích protokolov a preberacích protokolov. 

Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla vyhlasovateľa.  
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D. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA 

 

1. Pracovníci uchádzača sú povinní je dodržiavať všeobecné záväzné právne 
predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať riadiace dokumenty príslušnej 
spoločnosti ( NAFTA a.s. resp. POZAGAS a.s.) v oblasti bezpečnosti práce, 
ochrany zdravia a životného prostredia, ochrany pred požiarmi a iné predpisy. 

 

3. Súťažné podklady poskytuje vyhlasovateľ bezplatne, navrhovateľ ich však 
nemá právo ďalej šíriť. 

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž 
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať. 

5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

6. V rámci vyhodnotenia návrhov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať 
navrhovateľov o vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a 
skutočnosti uvedené v návrhu. 

7. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah. 

8. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najviac vyhovuje, pričom 
nie je povinný oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Takisto je oprávnený 
odmietnuť všetky predložené návrhy. 

9. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového 
obmedzenia.  

 

Poznámka: 

 Tam kde nie je výslovne uvedené, že dané požiadavky sa týkajú konkrétne spoločnosti 
NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s. platí, že sa týkajú obidvoch spoločností. 

 Príloha č. 8 Dotazník má len informatívny charakter, nebude predmetom hodnotenia. 

 Ak je uvedené vyhlasovateľ alebo vyhlasovatelia, myslí sa tým spoločnosť NAFTA a.s. aj 

POZAGAS a.s.. Ak je uvedené Objednávateľ v odstavci týkajúcom sa jednej z týchto 

spoločností, je tým mienená len daná spoločnosť. 

 Ak je uvedené poskytovateľ, myslí sa tým uchádzač s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah. 

 

E. ZOZNAM PRÍLOH 

Prílohy NAFTA a.s.: 

Príloha č.  1:  Špecifikácia strážených objektov a rozsah poskytovaných služieb 
v jednotlivých objektoch 

Príloha č.  2:  Rozklad ceny  
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Príloha č.  3:  Rozsah hlásenia bezpečnostnej služby v Nafta, a. s  

Príloha č.  4:   Podmienky vykonávania motohliadky 

Príloha č.  5:   Požiadavky na bezpečnostných pracovníkov 

Príloha č.  6:   Výjazdová jednotka 

Príloha č.  7:  Dotazník  

Príloha č.  8:  Zmluva o mlčanlivosti - NAFTA 

Príloha č.  9 :  Návrh Zmluvy o bezpečnostných službách 

 

 

  

 Prílohy POZAGAS a.s.: 

Príloha č. 10:  Rozsah poskytovaných služieb – POZAGAS a.s. 

Príloha č. 11:  Popis lokality a požiadaviek na výkon strážnej služby – 

POZAGAS a.s. 

Príloha č.  12:     Zmluva o mlčanlivosti – POZAGAS (vzor) 

 

 

 


