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PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE PRE ZÁKAZKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI
 Formulár: Príloha č. 16   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00686832
Mierová 19, 827 15 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mierová 19
Kontaktná osoba: Beláková Tatiana Ing.
Telefón: +421 248541317
Fax: +421 243337827
Email: belakova@mhsr.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.economy.gov.sk
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM/OBSTARÁVATEĽOM

Nepretržitá technická služba a bezpečnostná služba
II.2)    DRUH ZÁKAZKY A MIESTO USKUTOČŇOVANIA PRÁC 

Služby
Kategória služieb č.:  4 - Pátracie a bezpečnostné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Objekty MH SR
Kód NUTS:SK
SK010

II.3)    INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Oznámenie zahŕňa podpísanie rámcovej dohody:  Nie

II.4)    STRUČNÝ OPIS POVAHY A ROZSAHU PRÁC ALEBO POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY DODÁVOK
ALEBO SLUŽIEB
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie nepretržitej technickej služby a bezpečnostnej služby v zmysle zákona č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "zákon o súkromnej bezpečnosti") v objektoch, ktoré sú v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
pričom 
1. v technickej službe požaduje najmä nepretržité sledovanie monitorovanie technickými prostriedkami všetkých
objektov osobitnej dôležitosti v záložnom diaľkovom dohľadovom centre 24 hodín denne a obsluhu technických
zariadení inštalovaných v objektoch MH SR, 
-zriadenie dátového prepojenia medzi dohľadovým centrom MH SR a záložným diaľkovým dohľadovým centrom
záujemcu a udržiavanie bezporuchovej prevádzky tohto prepojenia; verejný obstarávateľ vyžaduje od dátovej linky
primeraný stupeň zabezpečenia proti útokom, stabilitu a spoľahlivosť, 
-prevádzkovanie záložného diaľkového dohľadového centra záujemcu na monitorovanie objektov osobitnej dôležitosti
sledovaním a vyhodnocovaním hlásení zabezpečovacieho systému C4 a kamerového systému, 
-obsluhu zariadení (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované v objektoch MH SR),
ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inému nežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na
chránené miesto, alebo výjazd z neho (brány, dvere, mreže, turnikety...), 
-sledovanie a prevádzkovanie poplachových systémov inštalovaných v objekte MH SR, ktoré signalizujú (obrazom,
zvukom, svetlom, atď.) hrozbu požiaru, nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu
alebo na chránené miesto, 
-obsluhu iných technických zariadení za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany. 
2. v strážnej službe požaduje poskytovanie nepretržitej fyzickej ochrany aktív MH SR v objektoch MH SR 24 hodín
denne: 
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-výkon strážnej služby obchôdzkami v stanovených intervaloch, 
-výkon dohľadu nad bezpečným ukladaním kľúčov od jednotlivých miestností v objektoch MH SR, 
-vedenie evidencie návštev v objektoch MH SR, 
-poskytovanie služby informátora pre návštevy v objektoch MH SR alebo iné osoby, 
-výkon strážnej služby určenými osobami na základe podrobne spracovanej Smernice na výkon strážnej služby.
Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.5)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79710000-4 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79711000-1,  79713000-5 

II.6)    PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZMLUVY
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania:  15.11.2013
Trvanie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  0

II.7)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Zmluva sa bude uzatvárať na dobu neurčitú. Zadávanie zákazky a plnenie zmluvy sa bude riadiť príslušnými
ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
E-aukcia.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Rozpočet MH SR

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.3)    INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI 

Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL):  http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL):  http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL):  http://www.employment.gov.sk

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.11.2013

PRÍLOHA A
DOPLŇUJÚCE ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Chcete vyplniť prílohu A. II)?
Nie
Chcete vyplniť prílohu A. III)?
Nie
Chcete vyplniť prílohu A. IV)?
Nie
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