
Výzva na predkladanie ponúk  
 
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 na  poskytnutie   služby 
 
Číslo : 22/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Výkon činnosti preventivára  požiarnej ochrany obce 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:   00328 758 
    Kontaktná osoba:  Mária Kardošová 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
    Telefón:058/7773 256 
 
2. Typ zmluvy:  
Zmluva  podľa Obchodného zákonníka. 

 

3.Miesto dodania predmetu zákazky:  

Všetky budovy patriace pod Mesto Rožňava (mestský úrad, mestská polícia, radnica, 
materské školy (7 budov), bytové domy (11 budov - 14 vchodov) a obchodné 
prevádzky v počte cca 150 umiestnené na území mesta Rožňava).  

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa s odbornou spôsobilosťou na 

výkon činností preventivára požiarnej ochrany obce.  Podľa §  9  ods.  5   zákona 
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec 
zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto 
povinností: 
a) organizovanie  a  vyhodnocovanie  preventívnych  protipožiarnych kontrol v obci, 
b) školenie kontrolných skupín obce, 
c) vypracovanie  dokumentácie  ochrany  pred požiarmi obce, okrem dokumentácie  
    hasičskej jednotky, 
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci. 
 

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) uchádzač  predloží  doklad  o   oprávnení  poskytovať   služby, 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) uchádzač predloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára PO, 
c) 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, 



d)  prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným    
mestským organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení  
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). 
Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným prehlásením.   
 
8. Obsah cenovej ponuky: 
� Identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo   

telefónu, číslo faxu,  
� Návrh na plnenie kritéria bod č. 15 (Príloha č. 1) 
� Doklady a dokumenty podľa bodu č. 7  

 
9. Splnenie podmienok účasti : 
    Splnenie podmienok účasti bude posudzované  na základe  predloženia  požadovaných    
    dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 
 
10. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Mestský úrad  v Rožňave (mestská polícia, radnica, materské školy, bytové domy a      
obchodné  prevádzky  v  počte  cca  150  umiestnené  na  území  mesta  Rožňava). 
Trvanie zmluvy alebolehota na skončenie  dodávky: od  01.07.2014  do  

      31.03.2015. 
 
11. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    
 

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
      a) dňa 03.06.2014 do 10.30 hod. 
      b) doručenie    poštou   na    adrese   uvedenej   v   bode 1. tejto  výzvy, v   prípade  
          osobného  doručenia    uchádzači    odovzdajú    ponuku do  podateľne  Mestského    
          úradu  v  Rožňave. V  prípade,  že   uchádzač  predloží   ponuku   prostredníctvom    
          poštovej   zásielky,    rozhodujúci   je    termín    doručenia    ponuky  verejnému   
          obstarávateľovi.  
      c) uchádzač  vloží  ponuku  do  samostatného  obalu,  obal  musí  byť  uzatvorený, 
      d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

� adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
� adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
� označenie – heslo súťaže  „Preventivár PO“. 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
 14. 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.   
Platba sa uskutoční na základe skutočne poskytnutých služieb a predložených faktúr,  
      po prevzatí vykonaných služieb, ktorá bude bez závad. 

Súčasťou  faktúry  bude záznam o vykonaných činnostiach za predchádzajúci mesiac.  
      Predpokladaná hodnota: 2 500,00 Eur bez DPH. 
 
 
15. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH . 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
     Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.08.2014 



 

17. 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.   Verejný   
     obstarávateľ    podľa   §  100  ods.  7   bod  c) zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom   
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších   
predpisovmôže   uzatvoriť   zmluvu   s  ktorýmkoľvek   uchádzačom,  ktorý   splní  
     podmienky   účasti,  umiestni  sa  na  niektorom  z  prvých   troch   miest   v   poradí  
     uchádzačov.  

 
 
 
 
 

     V Rožňave 21.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.  1 

 

 

Cenová ponuka  
 

 

 

 

 

Názov zákazky : Výkon činnosti preventivára  požiarnej ochranyobce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Cenu uviesť na celé obdobie výkonu preventivára : od 01.07.2014 do 31.03.2015 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 

 

 

Tel. číslo: ................................................................... 

 

 

e-mail : ..................................................................... 

 

 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ................................................. 

                meno, priezvisko 

 

 

 

 

 

Dátum : .................................... 
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Cena 

bez DPH 

v EUR 
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v EUR 
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DPH 
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Výkon činnosti 

preventivára 

požiarnej ochrany 

obce  

 

               *        


