
SPRÁVA 
Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
podľa § 21 ods. 2 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“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky 

Verejný obstarávateľ :  
Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 
393, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „AOS“) 
 
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémie ozbrojených 
síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania 
tovarov alebo poskytovania služieb 
Kategória služby číslo: Služby 
Kategória služby číslo: 23 
c) Hlavné miesto poskytovania služieb: Objekty Akadémie ozbrojených síl 
generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláš (ďalej len AOS 
Liptovský Mikuláš) 
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031 
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Poskytovanie nepretržitej fyzickej, objektovej bezpečnostnej a hliadkovej služby 
v objektoch AOS Liptovský Mikuláš, ochrana komplexu objektov, majetku         
a osôb, kontrola a evidencia zamestnancov a návštev, evidencia a kontrola 
pohybu motorových vozidiel a dopravných prostriedkov, vonkajšia a vnútorná 
pochôdzková činnosť, kontrola pohybu materiálu, riešenie krízových situácií, 
obsluha signalizácie narušenia objektov, obsluha a sledovanie výstupných 
zariadení bezpečnostných a poplachových systémov, ohlasovacia povinnosť, 
vykonávanie funkcie informátora, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich                
z predpisov o požiarnej ochrane objektov a smerníc pre výkon služby. 
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79710000-4 
Doplňujúce predmety 

     Hlavný slovník: 79713000-5, 79714000-2, 79715000-9, 79711000-1         
 
Predpokladaná hodnota zákazky :  EUR bez DPH 
58 000,00 EUR  
 

2. Použitý postup zadávania zákazky  
Podlimitný postup §100 až 102 

 
3. Dátum zverejnenia výzvy vo Vestníku verejného obstarávania   

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 
15520-WYS, číslo VVO 180/2013 z 14.09.2013 
 

4. Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 



Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky :  
 

P.č. Názov firmy Adresa Mesto PSČ 
1 SECURITAS SK, s.r.o.  Bojnická 

cesta 1911/3 
Prievidza 971 01 

2 DUG s. r. o. Cukrovarská 
83/32 

Rimavská 
Sobota 

979 01 

3 AMG SECURITY, s.r.o. 
 

Nám. SNP 98/2 
 

Zvolen 960 47 

4 TREZOR SLOVAKIA, s. 
r.o.  

Bakossova 60 Banská 
Bystrica 

974 01 

 
5. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich 

vylúčenia  
              AMG SECURITY, s.r.o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen 

Odôvodnenie: 
Uchádzač AMG Security s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 
46268995 predložil Potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov s vyznačenou 
platnosťou do 28.5.2013. Iné doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
podľa  § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepredložil. 
Komisia   v súlade s ustanoveniami § 128 na internetovej stránke zistila, že 
Uchádzač AMG Security s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 
46268995 je vyčiarknutý zo zoznamu podnikateľov. 
Komisia   v súlade   s   §  128 ods. 3  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom posudzovania splnenia podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26  zákona požiadala Úrad pre verejné 
obstarávanie  o údaje uchádzača, zapísané v zozname podnikateľov alebo 
potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie  o tom, že údaje nie je sú  zapísané v 
zozname podnikateľov podľa      § 133 ods. 2. zákona.. Úrad pre verejné 
obstarávanie listom z 17.10.2013 potvrdil, že spoločnosť AMG Security s. r. o., 
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČO: 46268995  do 17.10.2013 nie je zapísaná 
v zozname podnikateľov. List bol doručený 22.10.2013. UchádzačaAMG 
Security s. r. o., Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen, IČ O: 46268995 súlade § 33 
ods. 7 písm. a) a b) bol vylúčený  z predmetného verejného obstarávania, 
z dôvodu  nesplnenia podmienky účasti a  predloženia neplatného dokladu. 
 

6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 
Nebola vylúčená žiadna ponuka. 
 

7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, 
podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, 
ak je známy 
Identifikácia úspešného uchádzača :  

            TREZOR SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 028 738, Bakossova 60 , 97401 Banská 
Bystrica 
Zmluva o poskytnutí služby č. AOS – IX/19/2013/KV zo dňa 16.12.2013 
Zmluvná cena : 58 000,00 EUR s  DPH 
 



Cena za poskytnutú službu za hodinu (podľa elektronickej aukcie): 
1.Vedúci zmeny (pri vstupe do objektu Akadémie ozbrojených síl) - nepretržitá 
24 hodinová služba 
Cena za poskytnutú službu - 4,70 EUR 
2.Príslušník SBS vykonávajúci službu pri vstupe do objektu Akadémie 
ozbrojených síl - nepretržitá 24 hodinová služba 
Cena za poskytnutú službu - 4,70 EUR 
3. Príslušník SBS vykonávajúci službu pri vstupe do objektu Akadémie 
ozbrojených síl - 16 hodinová služba (od 15.00 h do 07.00 h) v pracovné dni a 
24 hod. služba v mimopracovné dni. 
Cena za poskytnutú službu - 4,69 EUR 
4. Príslušník SBS vykonávajúci službu v priestoroch vyčlenených pre dielne, 
garáže techniky a odstavné plochy 
automobilovej a špeciálnej techniky- - nepretržitá 24 hodinová služba 
Cena za poskytnutú službu- 4,70 EUR 
 
Odôvodnenie výberu jeho ponuky :  
Jediným kritériom stanoveným verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 
ponúk bola najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH, ktorá sa 
„vysúťažila“ prostredníctvom elektronickej aukcie.  
 
Podiel subdodávok :  
Bez subdodávok  

 
8. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu  

Nebolo použité rokovacie konanie ani súťažný dialóg. 
 
 

9. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a         
prekročenia podielu podľa § 108j od. 1 písm. k) 
- 
 

10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 
-  
 

11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
Použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený. 
 

 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 18.12.2013 
 
 


