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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

v zákazke s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 90 901   

                                        Skalica  

IČO: 00893137 

Kontaktné miesto (miesta): Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 

Kontaktná osoba: Monika Mihálová 

Telefón: 034/6645274,034/6645275 

Fax: - 

E-mail: mihalova.monika@zupa-tt.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sosskalica.edupage.sk 

  

1. Názov zákazky: Poskytovanie služieb bezpečnostnotechnických, služieb požiarnej 

ochrany a služieb civilnej ochrany – výkon funkcie technika BOZP, 

PO a CO pre SOŠS Skalica 

 

2. Druh zákazky: Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

poskytovanie služieb. 

 

        Hlavný predmet: 71317200-5 – služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri 

práci 

        Doplňujúci CPV kód: 71317100-4 – poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly 

pred požiarom a výbuchom   

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

    Miestom  dodania služieb je:  SOŠ strojnícka Skalica, Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica,       

    Telocvičňa, Nádražná 2222, 909 01 Skalica, Dielne OV, Nádražná 33/N, 909 01 Skalica 

  

4. Termín dodania predmetu zákazky: 

     Lehota dodania predmetu zákazky: od  01.02.2020    do  31.01.2021 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:      1 320,00  bez DPH 

 

6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: 

    Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácie (ďalej len komunikácia) 

    medzi    verejným    obstarávateľom    a záujemcami/uchádzačmi   sa bude uskutočňovať 

    v štátnom (slovenskom) jazyku  a    spôsobom, ktorý     zabezpečí úplnosť a obsah týchto  

    údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných  

    údajov uvedených v týchto dokumentoch. 

 

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

    Navrhovaná ponuková cena na predmet zákazky – trvalé dozorovanie pracovísk, výkon  

    ostatných úloh vrátane školenia zamestnancov  z oblasti BOZP, PO a CO požadujeme  

    uviesť ako mesačný paušál. Do ceny sa započítavajú všetky náklady poskytovateľa služby  

    spojené s touto zákazkou. 
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Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,    ktorou    sa vykonáva   zákon NR 

SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 

Ak uchádzač: 

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) 

    cenu uvedie  v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 

 

Uchádzač predloží ponuku na kompletný predmet zákazky, k cenám uchádzač 

nebude požadovať žiadne iné príplatky.  
 

8. Stručný opis predmetu zákazky: 

    Predmetom zákazky je poskytovanie služieb bezpečnostnotechnických, služieb požiarnej 

    ochrany    a     služieb    civilnej ochrany   –   výkon funkcie technika BOZP, PO a CO  

    v SOŠS Skalica. 

 

9. Rozdelenie zákazky na časti: 

     Predmet    zákazky    nie   je    rozdelený   na   časti, požaduje  sa predložiť ponuku na celý  

     predmet  zákazky. 

 

10. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: 

      Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného podstavenie podľa § 32  

      ods. 1 písm. e) ZVO. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie  

      dokladu uvedeného   v § 32    ods.  2   písm.   e)   –    doklad   o oprávnení dodávať tovar,  

      uskutočňovať    stavebné   práce   alebo  poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu  

      zákazky.    

 

11. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia  

       požiadaviek  verejného obstarávateľa na predmet zákazky: 

       Predmetom zákazky je poskytovanie služieb bezpečnostnotechnických, služieb  

       požiarnej ochrany a služieb civilnej ochrany – výkon funkcie technika BOZP, PO a CO  

       v SOŠS Skalica: 

 

11.1. zabezpečovanie úloh ochrany pred požiarmi v súlade so Zákonom č. 314/2001 Z.z.  

         o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: 

- zabezpečovanie výkonu protipožiarneho zabezpečenia objektov v zmysle vyhlášky 

MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov: 

    a) vypracovávanie, aktualizácia, kontrola a vedenie predpísanej dokumentácie pred 

        požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR v oblasti  

        OPP, ktorú tvoria najmä: 

- požiarna identifikačná karta 

- požiarne poplachové smernice 

- protipožiarna hliadka 

- požiarny evakuačný plán 

 



3 
 

b) vykonávanie požiarno-preventívnych kontrol pracovísk v intervale jeden krát  

štvrťročne  v rozsahu § 14 uvedenej vyhlášky, stanovovanie nápravných opatrení  na   

           odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu ich plnenia, 

c) vedenie požiarnej knihy a predkladanie  zodpovednému zamestnancovi   verejného 

obstarávateľa min. raz za tri mesiace k podpisu,   

d) spolupracovanie a zastupovanie  verejného obstarávateľa  v styku s orgánmi 

štátneho požiarneho dozoru v prípade vykonávania protipožiarnych kontrol, 

 e) vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok verejného obstarávateľa, 

a to najmenej raz za 12 mesiacov  podľa § 23 vyhlášky,  

f) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, pri 

rekonštrukciách technologických zariadení a pri opravách zariadení,   

g) určovanie  miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počet členov 

protipožiarnych hliadok, 

h) v spolupráci so zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa  

pripravovanie a organizovanie  najmenej raz ročne cvičný požiarny poplach, 

ch) kontrolovanie či verejný obstarávateľ zabezpečuje podľa predpisov o ochrane 

pred požiarmi opatrenia na zabezpečenia ochrany pred požiarmi v pracovnom čase, 

i) kontrola, či je zriadená ohlasovňa požiarov, 

k) vedenie evidencie a predpísanej dokumentácie hasiacich prístrojov a jej pravidelnú 

fyzickú kontrolu , 

j) určovanie, označovanie a kontrola, či sú označované a udržiavané trvalo voľné 

núdzové výchovy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, 

rovnako ako prístupy k rozvodným zariadeniam, 

k) stanovovanie  protipožiarnych opatrení pre práce s nebezpečenstvom vzniku 

požiaru, 

l) sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred 

požiarmi, informovanie verejného obstarávateľa o týchto zmenách a o ich vplyve na 

plnenie si povinností verejného obstarávateľa ako právnickej osoby  a na potrebu 

aktualizácie  predpísanej dokumentácie, 

m) vedenie dokumentácie o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi, 

n) vedenie dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnych hliadok, 

o) vykonávanie  školení zamestnancov verejného obstarávateľa a osôb, ktoré sa 

s vedomím verejného obstarávateľa zdržujú v zmluvných objektoch o ochrane pred 

požiarmi a overenie vedomostí získaných školením, 

p) podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru 

a nedostatkov zistených počas preventívnych protipožiarnych prehliadok a cvičných 

požiarnych poplachov, 

r) plnenie ostatných úloh technika PO v súlade s ustanoveniami § 9 Zákona č.  

          314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

 

11.2. zabezpečovanie výkonu BOZP v súlade s ustanoveniami Zákona č. 124/2006    

        Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  

        niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov:  

- vedenie, vypracúvanie a kontrola dokumentácie BOZP, 

- sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie BOZP, 

informovanie verejného obstarávateľa o týchto zmenách a o ich vplyve na plnenie si 

povinností verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa a na potrebu aktualizácie 

predpísanej dokumentácie, 

- spracúvanie pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podkladov pre 

vydávanie  interných predpisov pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
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- posudzovanie rizík a vypracúvanie písomných dokumentov o posúdení rizík 

u všetkých profesií najmä pri osobitných skupinách zamestnancov, 

- spracúvanie podkladov pre vypracovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

- na základe posúdenia rizík, vypracovanie návrhu zoznamu osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, ktoré sa musia poskytovať zamestnancom, 

- vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk z oblasti ochrany bezpečnosti práce, 

navrhovanie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, kontrola ich 

plnenia s ročným písomným vyhodnotením, 

- vykonávanie vstupných školení novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, 

- vykonávanie periodických školení zamestnancov v oblasti BOZP, 

- poskytovanie  požadovaných  informácií a poradenstva v oblasti BOZP, 

-  oznamovanie príslušným orgánom spôsobom ustanoveným osobitným predpisom 

vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania iných poškodení zdravia z práce, 

havárií, zisťuje a spolupracuje pri odstraňovaní príčiny ich vzniku, vedie ich 

evidenciu a vykonáva registráciu, 

- označovanie zreteľne pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť 

zdravie zamestnanca, používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s osobitným predpisom, 

- spolupráca so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- vyšetrovanie pracovných úrazov,  spisovanie  záznamu o úraze 

- zastupovanie verejného obstarávateľa v styku s Inšpektorátom práce a s ostatnými 

kontrolnými orgánmi pre oblasť BOZP, 

- vykonávanie  dychových skúšok certifikovaným a kalibrovaným prístrojom na 

meranie a kontrola alkoholu v krvi na pracoviskách v intervaloch podľa požiadaviek 

verejného obstarávateľa, 

- spolupráca  na tvorbe interných prevádzkových predpisov a smerníc pre oblasť 

BOZP, 

- podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru 

a nedostatkov zistených počas vykonávaných pravidelných previerok bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

    

11.3. vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany v súlade  

          s ustanoveniami Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrany obyvateľstva  

          v znení neskorších predpisov   
a) vypracovávanie, vedenie a aktualizácie dokumentácie CO objektu v súlade  

     s ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení  

     neskorších predpisov a v zmysle pokynov zriaďovateľa, 

b) plnenie úloh ochrany v primeranom rozsahu v súlade s usmernením TTSK, 

c) vypracovanie analýzy možného ohrozenia, 

d) školenie novoprijatých zamestnancov, 

e) konzultačná a poradenská činnosť v oblasti CO, 

f) účasť na kontrolách CO podľa potreby, 

g) školenie zamestnancov k problematike CO   

 

    SOŠS Skalica                         35 zamestnancov 
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Obhliadka predmetu zákazky: 

Obhliadka miesta poskytovanie služieb sa nevyžaduje. Vysvetľovanie resp. komunikácia 

v priebehu prieskumu trhu bude prebiehať priamo prostredníctvom kontaktného e-mailu: 

mihalova.monika@zupa-tt.sk. 

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

       Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH  

       zaokrúhlená na dve desatinné miesta  uvedená v prílohe č. 1 v návrhu zmluvy. 

13. Obsah ponuky: 

       Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty: 

- dokumenty, ktorými uchádzač alebo skupina uchádzačov preukazuje plnenie 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa bodu 10 Výzvy, 

- kópiu osvedčenia za bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného 

technika v súlade s § 23 a § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.  o BOZP a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečujúci výkon 

jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb, 

-  kópiu osvedčenia technika požiarnej ochrany v súlade s § 11 zákona č. 314/2001  Z. 

z. o OPP v znení neskorších predpisov zabezpečujúci výkon jednotlivých činností 

v oblasti ochrany pred požiarmi, 

- akceptovanú zmluvu o zabezpečovaní a vykonávaná úloh BOZP, ochrany pred 

požiarmi a CO (príloha č. 1 Výzvy), podpísanú štatutárnym  zástupcom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, 

- podpísané čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou č. 2 tejto výzvy,    

- podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorého vzor je prílohou č. 3 tejto 

výzvy. 

 

14. Spôsob predloženia ponuky:   

  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na  

  predkladanie ponúk v uzavretom obale.  

  Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa: SOŠ strojnícka, Ul. Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 

- obchodné meno a  sídlo uchádzača 

- označenie: „Zákazka s nízkou hodnotou – NEOTVÁRAŤ“ 

- označenie heslom : „BOZP, PO a CO SOŠS Skalica“ 

Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom v uzatvorenej obálke 

na adresu verejného obstarávateľa. 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie 

o jej prevzatí. 

15.   Lehota na predkladanie ponúk:29.11.2019 

         Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  29.11.2019  o 9.00 hod. 

 

16. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom: 

      Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 29.11.2019  o 10.00 hod. na    

      SOŠ strojníckej, ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica. 

      Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy na predmet zákazky medzi  

      verejných obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Uchádzačom bude zaslané  

      oznámenie o vyhodnotení ponúk. 

      V prípade, že úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom, vyzve     

      verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí. 

      Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky     

mailto:mihalova.monika@zupa-tt.sk
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     znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.       

 

17. Ďalšie informácie: 

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

       a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia     

           okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 

       b) nepriať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je  

           suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude  

            použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

 

Lehota viazanosti ponúk: do 31.01.2020 

 

18. Prílohy: 

      Príloha č. 1 Výzvy - Návrh zmluvy 

      Príloha č. 2 Výzvy -  Čestné vyhlásenie 

      Príloha č. 3 Výzvy – Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

  

 

V Skalici  dňa 07.11.2019 

 

 

       .................................................... 

                                                                                          Mgr. Katarína Zelenková 

                                                                                          riaditeľka SOŠS Skalica 

 

  
 
 


