
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade s §9 ods.9  zákona  č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov na poskytnutie služby 
 
Číslo : 14/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Preventivár  požiarnej ochrany  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov: Mesto Rožňava 
    Sídlo:  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO: 00328 758 
    Vo veciach verejného obstarávania:  Mária Kardošová 
    Telefón : 058/7773256,0918792 949 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
    Vo veciach technických:  Bc. Martin Mikolaj   
    Telefón : 058/7773247, 0917 977 030 
    e-mail: martin.mikolaj@roznava.sk       
 
2. Typ zmluvy:  
    Zmluva o poskytovaní služieb podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto plnenia dodania :  
     Mestský úrad Rožňava.../ Podľa prílohy č.3/ 
 
4. Podrobný opis predmetu zmluvy a jeho rozsah: 
    Predmetom   zmluvy je výkon funkcie a povinností preventivára požiarnej ochrany     
    pre mesto Rožňava a zariadenia patriace pod mesto. 
  
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
     7.1 Osobné postavenie: 
    Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia  podmienok    
    účasti: 

a) úspešný uchádzač predloží doklad  o  oprávnení  poskytovať  službu, podľa  
opisu predmetu zákazky - 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 - 
fotokópie). 

 
  b) Komunikácia medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačom  bude prebiehať     
  výhradne   prostredníctvom   elektronickej  pošty. Ponuku  je  potrebné   zaslať   
  výlučne na e-mailovú adresu maria.kardosova@roznava.sk  do 11.04.2014  
  do 10.00 hod.. Ponuky zaslané po uvedenom termíne a na inú e-mailovú  adresu   
  nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.  

 
  c) Na  predloženie  ponuky  je  potrebné  použiť  tabuľku,  ktorá tvorí prílohu č. 1    
  tejto výzvy.  

 
8. Lehota na realizáciu predmetu zákazky:  od účinnosti zmluvy do  31.marca 2015 
 



9. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zmluvy: 
    Mestský úrad Rožňava. Realizácia bude   podľa   vzniknutých   požiadaviek  mestského   
    úradu od účinnosti zmluvy do  31.marca 2015. 
 
10. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

     Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
     Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
11. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
12. Podmienky financovania: 
      Verejný    obstarávateľ    neposkytne   žiaden   preddavok.   Predmet   zákazky bude     
      financovaný formou bezhotovostného platobného  styku  v  lehote   splatnosti faktúr,  

30  kalendárnych  dní   odo  dňa  jej doručenia  verejnému  obstarávateľovi.  
Súčasťou  faktúry  bude záznam o vykonaných činnostiach za predchádzajúci mesiac.   

      Predpokladaná hodnota: 2 400,00 Eur bez DPH. 
 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH . 

14. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.04.2014 

15. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, 
      ak   cenová   ponuka    nebude   vyhovovať    finančným    možnostiam    verejného   
      obstarávateľa,  alebo   ak   budú  neregulárne  alebo  inak  neprijateľné. Ak  úspešný   
      uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ       
      môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

 
 
 
 
 
 V Rožňave 04.04.2014 

 
 
 
 
 
 
Prílohy 
Prílohy č.1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.  1 

 
 

Cenová ponuka  
 
 

 
 
 
Názov zákazky : Preventivár požiarnej ochrany 

   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 
 
 
Tel. číslo: ................................................................... 
 
e-mail : ..................................................................... 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ................................................. 
                meno, priezvisko 
                 
 
 
 
 
Dátum : .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov predmetu 
zákazky 

Cena 

bez DPH 

v EUR 

 
DPH 

v EUR 

Cena 
s DPH  
v EUR 

Platca 
DPH 

áno/nie 
Výkon preventivára 
požiarnej ochrany 
 

    



 
Príloha č.2 

 
 
 

  
Opis predmetu obstarávania- konkretizácia 
 
Predmetom obstarávania je výkon funkcie Preventivár Požiarnej ochrany obce na základe 
zákona č.314/2001 Z.z. Hlavnými činnosťami sú: 
� zabezpečovanie  školenia kontrolných skupín obce,  
� vypracovanie plánov preventívnych protipožiarnych kontrol, 
� vypracovanie zoznamov  objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú 

preventívne   
� protipožiarne kontroly, 
� organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci, 
� vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v obci, okrem dokumentácie   

hasičskej jednotky  
� vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci 

 
Dodanie služieb bude priebežne počas trvania zmluvy, podľa skutočnej potreby po 
dohode s  povereným zamestnancom mestského úradu. 
 
 
1. Minimálne požiadavky pri realizácii predmetu zákazky: 
� dodávateľ je pri realizácii predmetu zmluvy  povinný dodržať zásady a predpisy    
  súvisiace s výkonom uvedených činností, 
� dodávateľ  musí  byť   schopný   operatívne  reagovať   na   aktuálne   požiadavky  
  odberateľa, 
� lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry na mesto Rožňava. 

 
 
2. Pri realizácii predmetu zákazky dodávateľ predloží: 
� Písomný záznam z výkonu všetkých činností 

 
 
3. Úspešný uchádzač predloží čestné prehlásenie, že: 

 berie plnú zodpovednosť za dodanie všetkých požadovaných dokladov 
podľa platnej legislatívy, súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky, 
ktoré preukazujú splnenie požiadaviek realizáciu služieb  v súlade 
s platnou legislatívou SR, má ich k dispozícii a bude ich prekladať 
s predmetom zákazky 
 

  
 
4. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača. 



 
Príloha č.3 

 
 
Miesta poskytnutia služby : 
 
Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, Mestská polícia, Šafárikova 29, budova 
Radnice, Námestie baníkov 32 a  Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Rožňava (viď zoznam). 
 
 

Zoznam zariadení: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Názov zariadenia    

 

 

Riaditeľka  

 

Tel. číslo 

 

e -mail 

 Materská škola  
 Ul. Stítnická2 

Iveta 
Balázsová           

058/7343096 ms.stitnicka@roznava.sk  

 Materská škola  
 Ul. Vajanského 6 

Eva Petrová 058/7344716 ms.vajanskeho@roznava.sk  

 Materská škola  
 Ul. E. Rótha 4  

Alica 
Benediktyová 

058/7344929 ms.erotha@roznava.sk  

 Materskej škole  
 Ul. Kyjevská 14 

Mgr.Erika 
Kelemenová 

058/7341893 ms.kyjevska@roznava.sk  

 Materská škola 
 Ul. Kozmonautov 14 

Monika  
Pál- Baláž 

058/7344891 ms.kozmonautov@roznava.sk  

 Materská škola 
 Ul. Krátka 28 

Silvia Jakabová 058/7342561 ms.krátka@roznava.sk  

 Materská škola 
 Ul. Pionierov 28 

Mgr. Zuzana 
Hencelová 

058/7341455 ms.pionierov@roznava.sk 

 Materská škola s VJM 
 Ul. E. Rótha 4 
 

Mgr. Gabriela 
Szentpéteryová 

058/7329232 msvjm.erotha@roznava.sk 



MESTO   ROŽŇAVA 
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 
 
 

           
 

 

         

           
 
 
Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo  Vybavuje / klapka     Rožňava 
    14/2014/Ka      Kardošová/058/7773256            08.04.2014 

 
VEC  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie služieb 
s názvom : 
 

„Preventivár požiarnej ochrany “. 
  
   

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v súlade § 9 ods.9  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov.   

 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte 

akceptovateľnú  cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s Výzvou. 

 

 S pozdravom 

 

 

 Mária Kardošová 
                                                                                samostatný odborný referent
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky 
             Prílohy č.1,2,3 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tel.: 058 / 7773 256                       Adresa: Šafárikova 29                 IČO:00328758 
E-mail: maria.kardosova@roznava.sk                           048 01 Roažňava    



              
Mesto Rožňava                                                              

                                        Preventivár požiarnej ochrany                 
                            Zákazka v súlade § 9 ods. 9 – služby 
                   Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 
 

 
 

 
 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 

Verejný obstarávateľ:         Mesto Rož ňava 

Zákazka:                                              na poskytnutie služby 

Zatriedenie verejného obstarávateľa:  Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z. z. 

Postup zadania zákazky:                   v súlade s § 9 ods.9 

  Predmet zákazky: „Preventivár požiarnej ochrany“. 

 

  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  2 400 EUR    
  bola určená na základe predbežného prieskumu a z cien predchádzajúceho roka. 
 

  Predpokladaná hodnota zákazky bola overená dňa 07.04.2014. 

 

V Rožňave, dňa  07.04.2014 

 

 

 

 

       ––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mária Kardošová 

               osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
reg. číslo D0557-469-2004 

 

 
 
 
 
 
 



Mesto Rožňava                                           
                          Preventivár požiarnej ochrany                       
                  Zákazka v súlade §9 ods.9 – služby 
   Odôvodnenie postupu verejného obstarávania 

 
 
 

Odôvodnenie postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

 

Verejný obstarávateľ:           Mesto Rožňava 
Zákazka:           na poskytnutie služby  
Zatriedenie verejného obstarávateľa: Podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona 25/2006 Z.z.  
Postup verejného obstarávania:        súlade s § 9 ods.9   
Predmet zákazky:  „Preventivár požiarnej ochrany“ 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  : 2 400 EUR    
 

Verejný obstarávateľ Mesto Rožňava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 
písm. b) zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Zatriedenie zákazky podľa §  3 zákona o verejnom obstarávaní: zákazka na 
poskytnutie služby podľa odseku 4 

Zatriedenie zákazky podľa finančných limitov:  

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 4, odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní  je 
ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 písm. 
b) (20 000,00 EUR). 
 
Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 
         71317200-5 Služby súvisiace s ochrannou zdravia a bezpečnosťou pri práci 
      

 
Pri  zadávaní   zákazky  na poskytnutie služby „Preventivár požiarnej ochrany “ bude 
verejný obstarávateľ Mesto Rožňava postupovať v súlade § 9 ods.9 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
Rožňave, dňa  07.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 

    ––––––––––-–––––––––––––––––––––––- 
Mária Kardošová 

                                                                      osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
          reg. číslo D0557-469-2004 

 
 


