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       uvo.gov.sk   profil verejného obstarávateľa
       
 
Váš list zn./zo dňa  Naša značka  Vybavuje  Dátum 

 UVN-14-126/2015-126/4-1  Ing. Jaroš Jozef  06.07.2015 
 
Vec 

Odpoveď na žiadosť o nápravu 
 
           V zmysle § 136 ods 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe k nám doručenej Vašej žiadosti dňa 
30.06.2015 o nápravu podľa § 136 ods.1, písm b) proti podmienkam uvedeným v súťažných 
podkladoch k premetu zákazky Strážna služba uverejnenej vo VVO č. 120/2015 pod  č. 12816-MSS 
Vám zasielame nasledovné odpovede na Vašu žiadosť: 
 
K bodu č.1 . 
V prvom bode uvádzate, že v bode 3 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa 
finančného a ekonomického postavenia verejný obstarávateľ okrem iného požaduje aj: 
„§ 27 ods. 1 písm. b) potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný 
zákon. Uchádzač predloží overenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone 
povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednostiza škodu do výšky min. 1 000 000,- €“ 
 
Uvedenú podmienku považujete za neprimeranú  a takto stanovená požiadavka nie je zároveň v súlade 
s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a žiadate upraviť v zmysle vysvetlenia 
Úradu pre verejné obstarávanie – najčastejšie nedostatky zistené ÚVO pri výkone dohľadu nad 
verejným obstarávaním v období od 01. 01. 2013 – 30. 06. 2013: 
 

„Úrad poukazuje na nasledovnú podmienku účasti v zmysle § 27 ods. 1 písm. b): „Poistná zmluva 
o poistení zodpovednosti za škodu vo výške minimálne 1 000 000 Sk spôsobenú pri výkone povolania". 
Úrad konštatoval, že takto stanovený spôsob preukázania finančnej a ekonomickej spôsobilosti 
záujemcov nezodpovedá ustanoveniu § 27 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavka 
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia záujemcu predložením Poistnej zmluvy 
o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je oprávnená len vtedy, ak sa 
takéto poistenie vyžaduje podľa platných právnych predpisov. 
 
Odpoveď na bod č. 1 
Uvedenú podmienku účasti nepovažujeme za neprimeranú, lebo aj stanovisko UVO vo svojej 
poslednej vete  hovorí, že požiadavka a poistení zodpovednosti je oprávnená ak takéto poistenie 
vyžaduje zákon.  Zákon č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
v znení neskorších zákonov v § 12a ods.1 písmena d) pri udelení licencie požaduje aby záujemca  
mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby. 
Vašu žiadosť o nápravu  k bodu č.1 preto zamietame 
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K bodu č,2. 
V tomto bode píšete, že Bod 4 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti 
 
Bod 2 a 
§ 28 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca 
k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby uchádzač preukáže, že má 
k dispozícii na poskytovanie služby: 

a) minimálne jedno pohotovostné vozidlo, ktoré je označené ako ZÁSAHOVÉ VOZIDLO     
     s dvojčlennou ozbrojenou jednotkou s priloženými kópiami osvedčení o evidencii   
     motorových vozidiel, fotografiami zásahových vozidiel, kópiami povolení výnimkami podľa  
  § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, 

               
§ 56 ods. 6 Zákona  č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov definuje označenie motorového vozidla používaného na preverenie 
signálu. Cit.:“ Motorové vozidlo používané na preverenie signálu musí byť označené čitateľným 
nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“. Nápis na vozidle je umiestnený na obidvoch bočných stranách 
vozidla a na zadnej časti vozidla a tvoria ho veľké tlačené písmená čiernej farby na bielom poklade. 
Veľkosť písmen je najmenej 100 mm na bočných stranách vozidla a najmenej 60 mm na zadnej časti 
vozidla. Šírka a hrúbka písmen musí byť primeraná ich veľkosti. Označenie motocyklov sa vykonáva 
primeraným spôsobom.“ 
 
Zákon ani iný právny predpis neurčuje podmienku povolenia výnimky podľa § 140 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Máme za to, že uvedená podmienka je neprimeraná 
a neodôvodňuje potrebu  preukázať či uchádzač je strojovo a technicky vybavený na poskytnutie 
predmetu zákazky  a v danom prípade na vykonanie preverenia signálu. 
 
Odpoveď na bod č. 2 a. 
Verejný obstarávateľ  požaduje  minimálne jedno pohotovostné vozidlo, ktoré je označené ako 
ZÁSAHOVÉ VOZIDLO s dvojčlennou ozbrojenou jednotkou s priloženými kópiami osvedčení 
o evidencii motorových vozidiel, fotografiami zásahových vozidiel, kópiami povolení výnimkami 
podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, lebo strážna služba bude 
vykonávaná v troch objektoch, ktoré sú od seba vzdialené 1 až 2 km a v prípade vyslania núdzového 
signálu musí posádka zásahového  vozidla prechádzať cez mesto a po verejných komunikáciách čo 
najrýchlejšie na náklade platných povolení. 
 
Vašu žiadosť o nápravu  k bodu č.2 a  zamietame 
 
Bod č.2 b. 

b) spojenie posádky zásahového vozidla s operátorom prostredníctvom verejnej rádiovej 
siete s priloženou kópiou zmluvy s poskytovateľom takejto služby, alebo dokladom 
o pridelení frekvencie Telekomunikačným úradom, 

 
K  uvedenej podmienke spojenia posádky zásahového vozidla s operátorom prostredníctvom verejnej 
rádiovej siete... uvádzate, že  na základe generálneho povolenia môžu fyzické aj právnické  
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osoby komunikovať na vybraných frekvenciách v pásme 446 MHz bez pridelenia prevádzkových 
frekvencií a bez úhrady poplatkov. K prevádzke je možné používať rádiostanice na ktorých sú 
nastavené vybrané frekvencie  a sú pre tento účel určené (pásmo PMR). Je možné ich používať 
kdekoľvek na území SR na nastavených frekvenciách. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že 
spojenie posádky zásahového vozidla s operátorom  len prostredníctvom verejnej rádiovej siete 
nedefinuje žiadny  právny predpis, dostupné  sú rôzne kvalifikované  možnosti pre spojenie posádky. 
Máme za to, že uvedená podmienka je účelová a diskriminačná, nakoľko zvýhodňuje len určitý okruh 
uchádzačov. 
 
Odpoveď na bod č. 2 b . 
Vaše konštatovanie je správne. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb už 
prideľuje neverejnú exkluzívnu frekvenciu. 
Vašu žiadosť o nápravu  k bodu č.2 b príjímame.  
Uvedenú požiadavku splnenia podmienok účasti nebudeme požadovať. Rušíme ju. 
 
Bod č.2 c. 
 

c) že má k dispozícii zbrane min. v počte 4 ks – krátka guľová samonabíjacia zbraň 
s priloženou kópiou zbrojnej licencie spoločnosti a kópia 
 

Podľa opisu predmetu zákazky (bod B.2 súťažných podkladov) verejný obstarávateľ požaduje 
zabezpečiť  nepretržitý neozbrojený výkon strážnej služby. Zároveň  bod B.3 Obchodné 
podmienky dodania predmetu obstarávania – Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti č. ... , čl. 2, bod 3 –„dodávateľ sa zaväzuje poskytovať strážnu službu 
nepretržitou neozbrojenou a ozbrojenou ochranou 365 (366) dní v roku službou informátora 
a ozbrojenými pracovníkmi so zásahovým vozidlom“.  Týmto poukazujeme na nesúlad súťažných 
podkladov. Zároveň, pokiaľ by sme vychádzali z požiadavky ozbrojeného zabezpečenia 2 zásahových 
pracovníkov so zásahovým vozidlom,  nevidíme dôvod na preukázanie, že uchádzač má k dispozícií 
zbrane min. v počte 4 ks. Takto stanovená požiadavka je preto neprimeraná k predmetu výkonu služby 
a považujeme ju za podmienku, ktorá zvýhodňuje len zúžený okruh uchádzačov. 
 
Odpoveď na bod č. 2 c . 
Súťažné podklady  sa skladajú z viacerých informácií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a rozširujú. 
výsledkom zadania zákazky je konkrétna zmluva v ktorej sú už  všetky požiadavky na výkon služby. 
To že v zmluve je aj ozbrojený výkon strážnej služby vyplýva z podmienok účasti a aj z opisu 
predmetu zákazky. 
V našom profile na www.uvo.gov.sk.,  v zákazke na poskytovanie strážnej služby v dokumentoch 
uverejníme doplnenie  v opise predmetu zákazky o slovo ozbrojený  text bude teda: nepretržitý 
ozbrojený a  neozbrojený výkon strážnej služby. 
Nevieme v čom je naša požiadavka na 4 ks krátkych guľových zbraní neprimeraná. Či namietate proti 
počtu 4 ks a chceli by ste 2 ks.  Počet štyroch kusov bol stanovený z dôvodu striedania posádky 
zásahového vozidla, ktorá sa skladá z dvoch pracovníkov. Uvedená požiadavke je teda primeraná. 
 
Vašu žiadosť o nápravu  k bodu č.2 c   zamietame 
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Doručenie tohto oznámenia Vás oprávňuje podať námietku v tejto veci v súlade s § 138 (zákona č. 
25/2006 Z. z.) na Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68P.O.BOX. 58, , 820 04 Bratislava 24, 
Odbor konania o námietkach. 
   
           
S pozdravom                           
                                                             

                                                                                                                                               
Vz.Ján Butkovský – ekon.tech.nám. 

                                                                                                                         MUDr. Jozef  Ježík 
                                                                                                       riaditeľ  ÚVN SNP Ružomberok - FN     

 


