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Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Miesto  

  Ing. Kollárová, 02/59 88 02 89 18.03.2020 

 

 

 

 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako verejný 

obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky 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 (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 

Názov predmetu zákazky: 

Komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb     

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet :   

71317210 – 8   Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 
71317100 – 4   Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom  
90500000 – 2   Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 
35111300 – 8   Hasiace zariadenia 
35111320 – 4   Prenosné hasiace prístroje 
44482100 – 3   Požiarnické  hadice  
44482200 – 4   Požiarne hydranty 

 

Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zadania je komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, odpadového hospodárstva a 

ochrany ovzdušia, pracovnej zdravotnej služby, kontrol, opráv a plnenia hasiacich prístrojov 

a požiarnych hydrantov, súvisiacich doplnkových služieb a tovarov vo všetkých pracoviskách a 

objektoch a pre všetkých zamestnancov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho v Bratislave: 

1) vzdelávanie a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len "BOZP") v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR 

SR") č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vypracovávanie a aktualizovanie 

dokumentácie v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP, resp. pri 

technicko- organizačných zmenách, 

2) komplexný výkon ustanovených povinností a úloh na úseku ochrany pred požiarmi 

vzdelávania a poradenskej činnosti v súlade s § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "OPP") a vypracovávanie a 

aktualizovanie dokumentácie v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky (ďalej len „MV SR") č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti OPP, resp. pri technicko- 

organizačných zmenách, 

3) zabezpečenie výkonu činností spojených so zabezpečením civilnej ochrany (ďalej len 

„CO“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 42/1994 Z. z.´´), ako aj ďalších 
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súvisiacich právnych predpisov,  vrátane spracovania, vedenia a aktualizácie súvisiacej 

dokumentácie, 

4) zabezpečenie výkonu činností pri poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva 

(ďalej len „OH“) v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 

365/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a ochrany ovzdušia (ďalej len „OO“) 

v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP 

SR č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, vyhlášky č. 

231/2013 o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie 

prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného 

systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných 

opatrení, 

5) zabezpečenie výkonu činností pracovnej zdravotnej služby (ďalej len "PZS") v súlade so 

zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

6) kontrola, opravy a plnenie hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. 

z., tlakové skúšky nádob hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR") č. 508/2009 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, 

7) kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarnych hydrantov) a tlakové 

skúšky požiarnych hadíc v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. 

8) na základe poskytovania služieb súvisiacich s činnosťou autorizovaného bezpečnostného 

technika, požiarneho technika, so zabezpečovaním výkonu kontroly prenosných 

a pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc, ich opráv 

a plnenia, tlakových skúšok nádob hasiacich prístrojov  bude zabezpečená potreba 

poskytnutia ďalších súvisiacich doplnkových služieb a/alebo v rámci odstraňovania 

zistených nedostatkov pri kontrole a opravách dodávka ďalšieho súvisiaceho nového 

materiálu, náhradných dielov, označení, výmena poškodených hasiacich prístrojov, 

požiarnych hadíc a hydrantov a dodávka nových hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc 

a hydrantov. 

 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách č. 1 až 11 tejto Výzvy. 

 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami 

overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu  a spracovanie 

ponuky tak, aby bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené 

s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky pre potreby 

vypracovania ponuky sa môže uskutočniť v pracovných dňoch a hodinách, t.j. od 7:00 do 14:30 

hod. najneskôr do lehoty na predkladanie ponuky na základe predchádzajúceho telefonického 

dohovoru. Kontaktná osoba –   Ing. Šipekiová č.t.: 02/59 88 02 20. 

 

Požadované množstvo/rozsah: 

Celkové predpokladané množstvo súvisí s opisom predmetu zákazky v predpokladanej hodnote 

zákazky do 58 000,00 € s DPH. 

 

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 
Predpokladaná dodacia lehota predmetu zákazky  -  II. - IV. Q. 2021, I. Q.2022. 
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Miesto dodania predmetu zákazky: 

Pracoviská Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave 

uvedené v prílohe č. 1 tejto Výzvy. 

 

Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 

Zmluva o dielo – na komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, odpadového hospodárstva a 

ochrany ovzdušia, pracovnej zdravotnej služby, kontrol, opráv a plnenia hasiacich prístrojov 

a požiarnych hydrantov, súvisiacich doplnkových služieb a tovarov vo všetkých pracoviskách a 

objektoch a pre všetkých zamestnancov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho v Bratislave bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. 

 

Ponuka: 

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 

1) Doklad, že ste oprávnený dodávať požadovaný predmet zákazky (stačí neoverená 

fotokópia),  

2) Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritéria v súlade s prílohou č. 11 tejto výzvy. 

  
Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy do 7 dní od vyzvania verejnému 
obstarávateľovi predložiť: 

1) právoplatné Osvedčenia k výkonu technika BOZP, najmenej dvaja (2) autorizovaný 
bezpečnostní technici,  

2) právoplatné Osvedčenia k výkonu technika PO, najmenej dvaja (2) špecialisti PO, 
3) právoplatné oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v 

rozsahu: 
• 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, 
• na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, 

4) právoplatné oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (1 a 2 
kategória práce),  

5) osobitné oprávnenie na výkon činnosti opravy a plnenia hasiacich prístrojov výrobcov 
uvedených v prílohe č. 8 v zmysle § 11c ods. (1) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

6) osobitné oprávnenie na výkon kontroly hasiacich prístrojov výrobcov uvedených v prílohe 
č. 8 v zmysle § 11c ods. (1) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov, resp. osobitné oprávnenie v zmysle § 11c ods. (3) zákona NR 
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

7) podrobný rozpočet za každé pracovisko zvlášť. 
 

Požadujeme predloženie ponuky písomne v listinnej forme v uzatvorenej obálke, v súlade s 

požiadavkami uvedenými v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu 

ponuku.  

 

Obálku označte textom „ZsNH – „BTS“  NEOTVÁRAŤ! 

    

Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa prílohy č. 11 k tejto Výzve . Ponuková cena musí 

byť spracovaná formou ocenenia Prílohy č. 11 tejto Výzvy a musia byť v nej zahrnuté všetky 

náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. 

 

Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

Dátum predloženia ponuky:  do 26. 03. 2021 do 10:00 hod. na adresu : Ústredný kontrolný 

a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava. 

 

Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  

Vyhodnocovacie kritérium – najnižšia cena 
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Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky 

v EUR s DPH. 

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, 

ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí 

zmluvný vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku.  

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky. 

V prípade, že objednávateľ nezíska  finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu bude 

platnosť zmluvy/objednávky ukončená bez akýchkoľvek nárokov a kompenzácií v akejkoľvek 

forme niektorej zo zmluvných strán a nebude sa to považovať za nesplnenie predmetu 

zákazky. 

S pozdravom   

 

 

Ing. Silvana Kollárová v.r. 

poverená verejným obstarávaním  

 

 

Príloha č. 1 – 10 :  Podrobné špecifikácie predmetu zákazky 

Príloha č. 11:         Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 12 :        Návrh Zmluvy o dielo 


