
 
Výzva na predloženie  ponuky 49/2012/Ka 

 
Výzva na predloženie  cenovej ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov) na 
poskytnutie služby  s názvom  
„Výkon funkcie technika  BOZP a PO“. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie:  Mesto Rožňava 
Sídlo organizácie:    Šafárikova ul. č.29,  048 01 Rožňava 
IČO:  00328758 
Kontaktná osoba: 
Mária Kardošová 
Telefón: 058/7773256 
e-mail maria.kardosova@roznava.sk 
 
1.  Typ  zmluvy: Zmluva  o poskytnutí služby   
Trvanie zmluvy:  2 roky  od nadobudnutia účinnosti  zmluvy o poskytnutí služby na uvedený predmet zákazky.  
 
2.  Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mestský úrad, Šafárikova č. 29,  Rožňava 

 
3.  Stručný opis predmetu zákazky: 
Výkon funkcie  technika BOZP a  PO  dodávateľským spôsobom pre Mestský úrad a materské školy v pôsobnosti 
mesta Rožňava. 
       
Predmetom zákazky je  
CPV kód 71317200 – 5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci   
  75251100 – 1 Požiarnické služby 
               
4.  Množstvo  alebo  rozsah  predmetu  zákazky: 

Vykonávať činnosti zamerané na zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu, za 
podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a 
činnosti zamerané na zabezpečovanie ochrany pred požiarmi v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným 
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi. Spracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a PO.  
 
5.  Opis predmetu zákazky a jeho špecifikácia: 
Spolupráca pri identifikácii nebezpečenstiev a ohrození, posudzovaní rizík, pri šetrení, evidencii a registrácii 
pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania, ohrozeniach chorobou z 
povolania,  výkon vstupných a periodických školení vedúcich zamestnancov a zamestnancov prezenčnou formou 
v sídle verejného obstarávateľa a výkon vstupných a opakovaných školení vedúcich zamestnancov a 
zamestnancov elektronickou formou do 24 hodín po nahlásení verejným obstarávateľom, spracovanie a 
aktualizácia dokumentácie v oblasti BOZP pre podmienky verejného obstarávateľa.  
Identifikácia a určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, spracovanie a aktualizácia 
dokumentácie v oblasti OPP pre podmienky verejného obstarávateľa. Podrobný rozsah predmetu zákazky je 
uvedený v rozsahu požadovaných služieb. (Príloha č.1)  
 
6.   Variantné riešenie:  Nie 

7.   Lehota na poskytnutie služby : rok 2013 - 2014 

8.  Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

a) do  09.01.2013 do 10.00 hod. 



 
 
b) doručenie poštou na adresu : Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,  alebo  osobne na tú istú 
adresu. Obálku označte : „BOZP“.  Neotvárať! 
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (nevzťahuje sa na  český jazyk) a v EUR. 
 
9.  Podmienky financovania:  
Na predmet zákazky sa neposkytne finančný preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať mesačne formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúry  90 kalendárnych dní odo dňa  doručenia 
verejnému obstarávateľovi.  
Predpokladaná hodnota zákazky : 9 900, 0000 EUR bez DPH. 
 
10.  Kritérium na hodnotenie  ponúk: 

 Najnižšia cena   
  

11. Otváranie  ponúk: 
09.01.2013  o 15.30 hod.  v zasadačke MsÚ v Rožňave na II. poschodí  bez účasti uchádzačov. 
 
12.  Podmienky účasti : 
12.1 Osobné postavenie uchádzačov: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : 
a) Uchádzač predloží overenú kópiu o  oprávnení   poskytovať  službu,  v uvedenej oblasti  -  výpis z obchodného 
registra, resp.  výpisu  zo   živnostenského  registra. Tento  doklad   môže   uchádzač   nahradiť   potvrdením   
Úradu   pre  verejné  obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie  o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov ), 
b) Uchádzač  predloží: 
-   osvedčenie   bezpečnostného   technika  (BT),  alebo   autorizovaného   bezpečnostného technika (ABT) 
v súlade s § 21 a § 22 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, 
- osvedčenie technika požiarnej ochrany (TPO), 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, 
c)  Uchádzač predloží čestné vyhlásenie ,  že  súhlasí  s  podmienkami  určenými  verejným  obstarávateľom, 
d) Uchádzač predloží vyhlásenie  o pravdivosti  a  úplnosti  všetkých  dokladov  predložených  v  cenovej  
ponuke, 
e) Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné  konanie  pre  nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz pre  nedostatok majetku. 
 
Technická spôsobilosť: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : 
a) Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru  ako je 
predmet zákazky  v počte minimálne 3 a viac, s uvedením odberateľov a predmetu dodávky , doplnený 
potvrdeniami o uspokojivom poskytovaní služieb (kvalifikovanými referenciami). Potvrdenie musí byť podpísané 
osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa s uvedením mena, funkcie a  kontaktu, všetko pre potreby  
overenia si predmetného potvrdenia.  ( Príloha  č. 3). 
c) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie identifikačné údaje osoby resp. osôb, ktoré budú predmet zákazky 
zabezpečovať. Určené osoby  predložia oprávnenia uskutočňovať predmet zákazky,  predložia  prísľub (Čestné 
prehlásenie, Zmluvu) že budú k dispozícii pri realizácii zákazky.  
Splnenie uvedenej podmienky má preukázať dostatočné skúsenosti s poskytnutím predmetnej služby.  
 
13.  Obsah cenovej  ponuky: 
•   Identifikačné údaje uchádzača 
• Návrh  na  plnenie  kritéria  (Príloha č. 2) 
• Doklady a dokumenty podľa bodu č. 12 
• Kontakt  na  zodpovedného  zástupcu:  meno, priezvisko,  číslo telefónu,  číslo faxu,  e-mail 
Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto Výzve, musia byť zviazané do 
jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať  kompletný zoznam všetkých predkladaných 
dokladov, podpísaný štatutárom.  



 
 
 
14. Splnenie podmienok účasti : 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia  požadovaných  dokumentov a dokladov  
v súlade so zákonom a s touto Výzvou. 
 
15 . Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 

Navrhovaná  zmluvná  cena  musí  byť  stanovená  podľa  § 3 zákona  NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Do ceny sa započítajú 
všetky náklady poskytovateľa služby spojených s touto zákazkou. 

         Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

- výška  DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 

 
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  28.02. 2013 
 
17.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   
Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.  
Verejný obstarávateľ bude pri hodnotení brať do úvahy len tie potvrdenia a doklady, ktoré verejný obstarávateľ 
požadoval a ktoré budú obsahovať všetky údaje požadované v tejto Výzve. V prípade ak uchádzač nepredloží 
vyššie uvedené doklady a informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený. 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením  cenovej ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu z predložených cenových  ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu 
finančné možnosti verejného obstarávateľa. 
 
 

 

 

V Rožňave, 10.12.2012                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

      

 

 
                                                                                                        
 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

Rozsah požadovaných služieb na úseku BOZP a OPP: 
 
A/ Dodávateľ v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci  a ďalšími súvisiacimi predpismi a internými 
smernicami odberateľa spôsobom určeným v týchto predpisoch zabezpečuje a vykonáva pre 
odberateľa služby na úseku BOZP: 
  

- vypracováva plán školenia zamestnancov odberateľa v oblasti BOZP. V prípade 
novelizácie zákona aktualizuje plán vzdelávania 

- zisťuje akékoľvek ohrozenia na úseku BOZP a navrhuje opatrenia na ich 
odstránenie alebo ich obmedzenie. Pre nebezpečenstvá, ktoré nemožno vylúčiť 
alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ,ani 
metódami a formami organizácie práce, vypracováva na základe analýzy rizík 
podľa jednotlivých profesií zoznam poskytovaných OPP 

- vypracováva a aktualizuje pokyny na zaistenie BOZP v zmysle  všeobecne 
záväzných predpisov. Dodávateľ zodpovedá za obsahovú správnosť predkladaných 
návrhov noriem a dokumentov a za ich súlad  s príslušnými právnymi predpismi 

- vykonáva kontrolu stavu BOZP na pracoviskách odberateľa v lehotách 
stanovených všeobecne záväzným predpisom. V prípade zistených nedostatkov so 
zistenými nedostatkami preukázateľne oboznámi zodpovedného  zamestnanca 
objednávateľa a navrhne riešenie na ich odstránenie 

- vykonáva kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnení úloh 
vedúcimi zamestnancami odberateľa v starostlivosti o BOZP na všetkých stupňoch 
riadenia ich funkcií, hlavne či: 
a) vykonávajú opatrenia za zaistenie BOZP, so zreteľom na všetky okolnosti 

týkajúce sa práce 
b) zabezpečuje, aby pracoviská, stroje, zariadenia, usporiadanie pracovísk 

a organizácia práce  neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci 
c) zabezpečuje, aby chemické a fyzikálne, psychické a biologické faktory a látky  

neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov 
d) určujú zamestnancom bezpečné pracovné postupy, informujú ich o ich 

ohrozeniach, ktoré sa môžu pri práci vyskytnúť, poučujú ich, ako sa proti nim 
majú chrániť a informujú ich o opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na  
zaistenie BOZP 

e) prácami, pre ktoré sú potrebné oprávnenia, poverujú len tých zamestnancov, 
ktorí tieto oprávnenia vlastnia 

f) nezaraďujú na pracoviská zamestnancov v rozpore s ich zdravotným stavom 
g) venujú zvýšenú pozornosť zamestnancov na odlúčených pracoviskách 
h) poskytujú zamestnancom bezpečnostné prestávky podľa osobitných predpisov 
i) poskytujú zamestnancom bezplatné osobné ochranné pracovné prostriedky na 

základe vypracovaného zoznamu 
j) vyžadujú a kontrolujú používanie týchto prostriedkov, či je  zabezpečené ich 

udržiavanie vo funkčnom stave. Týka sa to aj prostriedkov na osobnú hygienu 
a očistu ochranných prostriedkov 

k) v spolupráci s povereným zamestnancom odberateľa vypracováva koncepciu 
politiky BOZP pre pracovisko odberateľa 



 
 
l) po preukázateľnej výzve zo strany odberateľa vykoná vstupné školenie 

v oblasti BOZP 
- na základe nahlásenia zodpovedného vedúceho zamestnanca odberateľa  

zabezpečuje v primeranom obsahu školenia brigádnikov a študentov zdržujúcich sa 
s vedomím odberateľa na jeho pracoviskách 

- vedie evidenciu školení v oblasti BOZP 
- vedie evidenciu pracovných úrazov, chorôb z povolania, iných úrazov, havárií 

a porúch technických zariadení. Vykonáva registráciu pracovných úrazov v 
spolupráci s vedúcimi zamestnancami, zisťuje ich príčiny a navrhuje opatrenia na 
ich odstránenie. V spolupráci s vedúcimi zamestnancami nahlasuje pre Sociálnu 
poisťovňu a Inšpektorát práce pracovné úrazy 

- príslušnú dokumentáciu BOZP vedie tak, aby bola v súlade so skutočným stavom 
BOZP na pracoviskách odberateľa 

- po dohode s odberateľom vykonáva ďalšie činnosti v oblasti BOZP podľa 
stanovených platných predpisov v oblasti BOZP. 
 

 
B/    Dodávateľ v súlade s ustanoveniami zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
a ďalšími súvisiacimi predpismi zabezpečuje a vykonáva pre odberateľa tieto služby na úseku 
OPP: 
 

- určuje miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počet členov 
protipožiarnych hliadok odberateľa 

- vypracováva, vedie a udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so  
skutočným stavom, upresňuje dokumentáciu a dopĺňa ju po každej uskutočnenej 
zmene, minimálne raz ročne 

- v spolupráci so zodpovedným zamestnancom odberateľa pripravuje a organizuje 
najmenej raz ročne cvičný požiarny poplach 

- vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v priestoroch odberateľa, a to 
v termínoch podľa § 14 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.. Dodávateľa kontroluje 
pravidelným vykonávaním preventívnych protipožiarnych prehliadok dodržiavanie 
predpisov ochrany pred požiarmi, hlavne: 
a) či sú odberateľom zabezpečené a vykonávané pravidelné kontroly stavu 

technických a technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 
b) či odberateľ zabezpečuje podľa predpisov o ochrane pre požiarmi opatrenia na 

zabezpečenie ochrany pred požiarmi v pracovnom čase 
c) či je zriadená ohlasovňa požiarov 
d) či sú nainštalované v určenom množstve a druhoch hasiace prístroje a ostatné 

požiarno-technické zariadenia, či sú funkčné prostriedky na vyhlásenie 
požiarneho poplachu a vecné prostriedky  ochrany pred požiarmi so zreteľom 
na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch odberateľa, ktoré má v správe, 
vlastníctve alebo užívaní 

e) či sú označované a udržiavané trvalo voľné núdzové východy, únikové 
a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, rovnako ako prístupy 
k rozvodným zariadeniam 

f) vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok odberateľa, a to najmenej 
raz za 12 mesiacov podľa § 23 vyhlášky MV SR č. 121/2003 Z.z.. Ak sa zmení 
protipožiarna hliadka v medziobdobí, odberateľ je povinný aspoň tri pracovné 
dni vopred preukázateľne upozorniť dodávateľa na potrebu uskutočniť odbornú 



prípravu nových členov protipožiarnej hliadky odberateľa. Dodávateľ 
preukázateľne zabezpečí overenie vedomosti členov protipožiarnej hliadky 

g) určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri  
rekonštrukciách technologických zariadení a pri opravách zariadení 

h) stanovuje protipožiarne opatrenia pre práce s nebezpečenstvom vzniku požiaru 
i) dodávateľ vedie požiarnu knihu a predkladá ju zodpovednému zamestnancovi 

odberateľa minimálne raz za tri mesiace k podpisu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ZABEZPEČENIE BOZP a PO  V OBJEKTOCH A ZARIADENIACH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia Počet pracovníkov 

MsÚ 67 

MsP 14 

MOS 2 

Opatrovateľská služba 24 

Terény soc. pracovníci 7 

Chránené dielne 5 

Projekty 27 
MŠ Ernesta Rótha / ŠJ 14/5 
MŠ Kyjevská / ŠJ 17/4 
MŠ Štítnická / ŠJ 17/5 
MŠ Pionierov / ŠJ 9/2 
MŠ Vajanského / ŠJ 9/5 
MŠ Kozmonautov 6 
MŠ Krátka  6 
MŠ s vjm Ernesta Rótha 3 

Spolu : 248 



 

Príloha č.2 

 

 
Cenová ponuka  

 
 

Názov zákazky : Výkon funkcie  technika BOZP a  PO   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 
 
Dátum : ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis : .......................................... 
 
 
 
 

Názov predmetu 
zákazky 

Cena 

bez DPH 

v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v 

EUR 

Platca DPH 
áno/nie 

Výkon funkcie technika 
BOZP dodávateľským 
spôsobom 

    

Výkon funkcie technika 
PO dodávateľským 
spôsobom 

    

 
Cena celkom 

    



                        

 Príloha č.3 

 
Referencia 

                                       ( potvrdenie o realizácii  zákazky) 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Názov a sídlo 
objednávateľa  
 

 

Názov zákazky 
 

 
 

Stručný opis 
predmetu  zákazky  
 
 

 

Cena    zákazky 
v EUR 

 

Termín plnenia 
predmetu zákazky 

 

Kontaktná osoba 
meno, priezvisko 
objednávateľa, 
 č. tel.  

 

Pečiatka a podpis 
objednávateľa 
 
 
 

 
 
 
 


