
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka 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 o verejnom obstarávaní“) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov a sídlo:   Ružinovský domov seniorov 

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 

Štatutárny orgán: PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľ      

IČO:    00 510 173 

Kontaktná osoba:  Zoltán Szórád 

Telefón:   0903 455 371   

e-mail:   zoltan.szorad@rdssklenarova.sk 

 

Názov predmetu zákazky:   Poskytovanie odborných činností bezpečnostnotechnickej služby na 

úseku ochrany pred požiarmi pre prevádzky objednávateľa Sklenárova 14, 821 09 Bratislava a 

Pivoňková 2, 821 01 Bratislava  

 

Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):    

 

Hlavný predmet:   71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou  

pri práci 

Doplňujúci 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 

 

Hlavné miesto dodania/poskytovania/uskutočnenia predmetu zákazky:  

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, Pivonková 2, 821 01 Bratislava.  

Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie a poskytovanie: 

A. Úlohy na úseku BOZP – výkon odbornej činností bezpečnostnotechnickej služby 

prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika  

Úlohy autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len „ABT“) sa vykonávajú v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z. a v zmysle ustanovení súvisiacich vyhlášok a nariadení 

vlády SR v nasledujúcom rozsahu: 

a) spolupráca a účasť na kontrolnej činnosti orgánov dozoru v oblasti BOZP; 

b) výkon kontroly, či zamestnanci objednávateľa a tretie osoby, vykonávajúce činnosť na 

pracoviskách a v priestoroch príslušnej prevádzky nepracujú pod vplyvom alkoholu; 

c) výkon kontroly či všetci zamestnanci vykonávajú svoju prácu s používaním predpísaných 

ochranných zariadení a OOPP a či dodržujú bezpečnostné predpisy, návody na bezpečnú obsluhu 

strojov, zariadení a náradia; 

d) navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie 

nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia; 

e) posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie príslušnej prevádzky z hľadiska  BOZP; 

f) spracúvanie a priebežné aktualizovanie nasledovnej dokumentácie BOZP: 
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- zoznam rizík, nebezpečenstiev a zostatkových ohrození zdravia; 

- zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky 

do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy so zoznamom prác a pracovísk zakázaných 

mladistvým v prevádzke; 

g) vyžaduje vypracovanie (od vedúcich) zoznamu poskytovaných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov (pracovná obuv a odev atď. podľa druhu rizika) a určuje podmienky ich 

používania v súlade s výkonom práce a požiadavkami výrobcu; 

h) vykonáva v rámci výchovy a vzdelávania poučovanie a informovanie (školenia) 

BOZP v príslušnej prevádzke  a ak sa vyžaduje aj overovanie znalostí právnych    

a súvisiacich predpisov , pokynov a pravidiel v oblasti BOZP: 

- vstupné oboznamovania novoprijatých zamestnancov a vedúcich,  

- opakované (periodické) oboznamovanie a informovanie zamestnancov a vedúcich, 

- vstupné oboznamovanie tzv. tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskách  

a v priestoroch prevádzky s vedomím objednávateľa, 

- poučovanie zamestnancov pri preradení na inú prácu, 

- poučenie zamestnancov po ukončení PN na základe vzniknutého pracovného úrazu, 

- vstupné a opakované poučovanie (školenie)  obsluhy motorového vozidla u 

zamestnancov  ktorí ho pri výkone práce používajú 

i) vyšetrovanie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí, registrácia 

pracovných úrazov, chorôb z povolania a zasielanie príslušných hlásení BOZP na Inšpektorát práce. 

 

B. Úlohy na úseku OPP – výkon odbornej činností prostredníctvom technika požiarnej ochrany 

Úlohy na úseku ochrany pred požiarmi sa vykonávajú prostredníctvom odbornej spôsobilosti 

technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov (vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z.): 

a) vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch, 

b) kontroluje dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi, dodržiavanie stanovených 

pracovných a technologických postupov, vydaných príkazov a zákazov na úseku ochrany pred 

požiarmi, hlavne pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

c) určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

d) vypracúva, vedie a aktualizuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutkovým  

stavom: 

- požiarna identifikačná karta, 

- požiarny poriadok pracoviska, 

- požiarne poplachové smernice, 

- požiarny evakuačný plán, 

- požiarna kniha, 

- doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu, 

- údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných 

rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi, 

- dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi, 

- dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok, 

- dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky, 

- vypracúva interný dokument v prípade činností so zvýšeným rizikom vzniku 

požiaru 

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby, 

- ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis   

e) organizuje a vyhodnocuje aktuálnosť dokumentácie OPP aj formou cvičných požiarnych  

poplachov, 

f) vyjadruje sa k zmene účelu využitia priestorov, zmene užívania, úprave priestorov v objekte 
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vrátane stavebných prác,     

g) vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, 

h) vykonáva vstupné školenia novoprijatých zamestnancov a vedúcich o OPP, 

i) vykonáva školenie interných zamestnancov po preradení na inú prácu o OPP, 

j) vykonáva školenie OPP zamestnancov opakované (periodické), 

k) vykonáva školenie vedúcich o OPP, 

l) vykonáva školenie tretích osôb vykonávajúcich činnosť na pracoviskách a v priestoroch  

príslušnej prevádzky s vedomím objednávateľa (vstupné a opakované), 

m) vykonáva pravidelné školenia OPP zamestnancov a zmluvných osôb, ktorí vykonávajú  

ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase (ak nie je nepretržitá prevádzka)  

 

Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky:  

Zmluva uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude 

výsledkom zadávania tejto zákazky alebo do vyčerpania finančného limitu, a to podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet 

zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 07.12.2021 do 12:00 hodiny. 

Ponuky musia byť doručené poštou/osobne/e-mailom na vyššie uvedenú adresu/e-mailovú 

adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý je oprávnený dodať tovar, uskutočniť stavebné práce 

alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   

- Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) 

a f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona 

o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať 

doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra SR 

alebo výpisom zo Živnostenského registra SR, uchádzač  je povinný v zmysle § 32 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to 

z dôvodu, že  verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy. 
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- Požadované doklady sa doplnia podľa potreby v závislosti od predmetu zákazky 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia: najnižšia cena 

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb 

Ďalšie informácie:  

- Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 

Obsah ponuky: 

✓ doklady preukazujúce osobné postavenie: 

✓ cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre:  

 

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške najviac 6.000,00  EUR bez DPH. V 

prípade, že ponuka v rámci tohto prieskumu trhu presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.  

 

Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zákazky. Platba 

sa bude realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavenej faktúry.  

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača / predávajúceho / poskytovateľa / 

zhotoviteľa na riadne plnenie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa 

doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (vykonávaný prieskum 

trhu) z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, t. j. ani jeden uchádzač nebude oprávnený 

uskutočniť predmet zákazky, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 

-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu 

pokračoval. 
 

Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu: Všetky náklady a výdavky 

spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 

záujemca/uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu 

na výsledok tohto prieskumu trhu. 
 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 
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Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 

obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.  

 

 

V Bratislave, 30.11.2021 
 

......................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
 


