
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO:  00325490  
DIČ:  2020739039 

V   Ý   Z   V  A   
 na predkladanie cenovej ponuky   

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Predmet zákazky: Strážna služba 
_________________________________________________________________________________ 

Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  
Štatutárny orgán: Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
IČO:                           00325 490 
Adresa organizácie: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
Internetová adresa          
organizácie:          www.michalovce.sk; 
Kontaktná osoba:            Ing. Jana Holíková 
E-mail:   jana.holikova@msumi.sk 
Telefón:                          056 / 68 64 284  

 
Typ zmluvy: Zmluva podľa  Obchodného zákonníka  resp.  iných  právnych predpisov 
Miesto poskytnutia  predmetu zákazky:  Mesto Michalovce, Mestský úrad       
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Predmetom zákazky je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní strážnej služby majetku, najmä 
však objektov a zariadení, ako aj osôb odberateľa, nachádzajúcich sa v mieste plnenia, s návrhom 
miesta zriadenia stálej služby v objekte Mesta a doobhliadkou v 2- hodinových intervaloch ostatných 
objektov do ich odpredaja, prenájmu alebo iného využitia nevyžadujúceho ich stráženie, ktoré 
v prípade nastatia oznámi objednávateľ poskytovateľovi. 
Presná adresa miesta výkonu strážnej služby ako miesta plnenia: ZOS Ul. Masarykova č. 21 
Michalovce, objekt Ul. okružná s.č. 5915  Michalovce, MŠ Ul. borovicová č. 1  Michalovce, Ul. 
vrbovecká  č. 37 Michalovce, zabezpečenie skeletu na sídl. SNP Michalovce , objekt Amfiteáter 
Hrádok a objekt na Ul. lastomírskej  s.č. 836 Michalovce. 
Stráženie 12 hodín denne v čase od 12.00 - 24.00 hod. 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v priloženom dokumente Príloha č. 1. 
Variantné riešenie:  pripúšťa sa     
Termín dodania predmetu zákazky: od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:  

a) Do  15.12.2017 do 12.00 hod., 
b) E-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej 

osoby verejného obstarávateľa, 
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR, 
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom  DPH na túto 
skutočnosť verejného  obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení poskytovať službu  podľa §26 
ods. 1 písmeno f zákona 25/2006. 

Kritérium  na hodnotenie ponúk:  hodinová sadzba  v EUR s DPH  za  predmet zákazky.  
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. 
 
V Michalovciach, dňa    12.12.2017 

Viliam Z a h o r č á k   v. r. 
        primátor mesta  

 


