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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 
 

Názov zákazky : Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a 
pracovnej zdravotnej služby 

Číslo zákazky :  21/2017/Ka 
 

 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758 
 

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 

Kontaktná osoba pre VO : 
Mária Kardošová 

Telefón : 058/7773 256; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Mgr. Mária Fábiánová, Ján Lázár,  
Mgr. Martin Mikolaj 

Telefón : 058/7773 321; 287 ;247 
e-mail: maria.fabianova@roznava.sk;  
jan.lazar@roznava.sk; martin.mikolaj@roznava.sk        

 
II.  Opis  

II.1.  Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1  Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava a ostatné budovy a zariadenia vo vlastníctve mesta 

II.2. Predmet obstarávania:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky  je zabezpečenie služieb týkajúcich sa zákonnej povinnosti zamestnávateľa  
a to:  
2.1.1.  Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
2.1.2.  Ochrana 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. 
2.1.3. Pracovná zdravotná služba v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a následnej novelizácie č. 204/2014 Z. z. s účinnosťou od 01.08.2014 
a vykonávajúceho predpisu – vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 o podrobnostiach 
o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, 
a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. 

II.3 Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky  sú komplexné služby týkajúce sa zákonnej povinnosti zamestnávateľa 
v nasledovných troch oblastiach: 

1) Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

2) 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. 
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3) Povinnej pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a následnej novelizácie č. 204/2014 Z. z. s účinnosťou od 
01.08.2014. 

A/ Stručná charakteristika obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ má ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania 244 zamestnancov + 650 , z toho: 

- 68  zamestnancov na  mestskom úrade 
- 16  zamestnancov na mestskej  polícií 
- 96 zamestnancov v školských zariadeniach 
- 36  zamestnancov  opatrovateľská služba  
- 4 zamestnanci  terény soc. pracovníci  
- 5 zamestnancov v chránenej dielni 
- 2 zamestnanci na chránenom pracovisku  
- 15 zamestnancov , zamestnaných cez projekty  
- 2 zamestnanci – malé obecné služby   
- 650  zamestnancov v hmotnej núdzi  

B/ Počet objektov verejného obstarávateľa 33 z toho: 
- 4  verejné budovy 
- 7  školských zariadení 
- 22 nájomných bytových domov 

 

I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Predmetom zákazky v tejto oblasti je zavedenie komplexného systému Bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v zmysle zákona  u verejného obstarávateľa a všetky ďalšie komplexné služby v zmysle Zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
najmä:  
Školenia pre všetkých zamestnancov  
- Základné vstupné školenie pre 650 zamestnancov (pozn. 244 zamestnancov ku dňu vyhlásenia 
verejného obstarávania; školenia budú prebiehať po cca 24 skupinách, ich harmonogram si 
obstarávateľ dohodne s úspešným poskytovateľom; priestory zabezpečí obstarávateľ) , novoprijatých 
zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich aktivačné práce z projektov zamestnanosti, 
- uchádzačov o zamestnania (650 zamestnancov) na základe dohody s Úradom práce soc. vecí a rodiny 
v Rožňave podľa  § 10 ods. 3, ods. 9 na základe zákona č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a platných 
zmenách, 
 vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na 

odstránenie, spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle príslušných právnych 
predpisov, 

 organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 21 až § 25 zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, 

 vykonávanie školení novoprijatých zamestnancov, resp. predpísaných opakovaných školení 
zamestnancov najmenej 1 x za 24 mesiacov, zabezpečovanie predpísaných školení inými 
oprávnenými organizáciami (napr. vodiči – referenti, obsluha zdvíhacích, plynových a tlakových 
zariadení, práca s VZV ap.), 

 zúčastňovanie sa kontrol vykonávaných zo strany Štátneho odborného dozoru (Inšpektorát 
práce), 

 ohlasovanie vzniknutých pracovných úrazov, vedenie ich evidencie a registrovanie v zmysle 
príslušných právnych predpisov, 

 konzultačné a poradenské služby v oblasti  BOZP. 
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Kontrolná činnosť  

 vstupné podrobné kontroly bezpečnosti práce a na pracoviskách objednávateľa podľa 
stanoveného harmonogramu,  

 rozbor potrieb objednávateľa a spolupráca na zaisťovaní fungovania Bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na pracovisku v určenom intervale,  

 spracovanie systému bezpečnosti práce u klienta a určenie zodpovedností a štruktúry fungovania 
navrhnutého systému a termínov kontrol,  

 kontrola stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok z hľadiska bezpečnosti práce, 
previerka stavu odborných prehliadok a skúšok, kontrol bezpečnosti práce  (podľa dokumentácie 
odovzdanej klientom), 

 previerka stavu školení bezpečnosti práce a špeciálnych školení (na základe poskytnutých 
informácií), 

 nastavenie systému spracovania správ z kontrol, vrátane identifikácie nedostatkov a návrhu 
opatrení  

 realizácia kontroly spojené so zavedením systému vrátane spracovania správy z kontroly, 
identifikáciu nedostatkov a návrhu opatrení Dokumentácia , 

 zmapovanie systému a procesov bezpečnosti práce,    

 spracovanie/aktualizácia dokumentov upravujúcich procesy pri vyhľadávaní a hodnotení 
pracovných rizík,  

 spracovanie identifikácie/aktualizácie pracovných rizík, vrátane zoznamu poskytovaných OOPP  

 spracovanie/preverenie miestneho prevádzkového poriadku pre prevádzku a používanie 
služobných vozidiel,  

 rozbor dokumentácie a identifikácie materiálov, ktoré možno prevziať,  

 spracovanie ostatnej dokumentácie bezpečnosti práce a v rámci štandardnej podoby systému v 
prípade potreby (napr. postup pri riešení pracovných úrazov, zodpovednosti vedúcich 
zamestnancov a ostatných zamestnancov, mimo špeciálnych materiálov, ktoré sa objednávajú 
zvlášť, napr. projektová dokumentácia (riešenie bezpečnosti stavby).  

 priebežné preventívne kontroly bezpečnosti práce a ročné kontroly bezpečnosti práce na 
pracoviskách objednávateľa podľa stanoveného harmonogramu vrátane vypracovania podrobnej 
správy z kontroly bezpečnosti práce .   

Školenia, Asistencia, Garancia, Poradenstvo, Administratíva  

 vypracovanie a aktualizácia dokumentácie,  

 spracovanie osnov školení pre školenia v oblasti bezpečnosti práce  (vedúci zamestnanci, 
radový    

 zamestnanci, práce vo výškach a pod.),  

 priebežné poradenstvo a poradenstvo v rámci kontrolných dní,  

 kontakt - možnosť využitia klientskej linky (nonstop) pri zavádzaní systému v prípade krízových 
situácií  

 asistencia - zaistenie asistenčnej služby , 

 garancia kvality a zodpovednosti za prípadnú preukázanú škodu + vystavenie certifikátu kvality  

 systému bezpečnosti práce,    

 zastupovanie a zodpovednosť pri kontrolách Inšpektorátu práce a ďalších inštitúcií , 

 vyšetrovanie a administrovanie pracovných úrazov zamestnancov obstarávateľa,  

 všetky ďalšie činnosti úlohy a činnosti vyplývajúce zo Zákona č. 124/2006 Z. z.,  

 vykonávanie preventívnych kontrol na používanie alkoholu a návykových látok zamestnancov   

 v pracovnom čase (kontroly sa budú vykonávať na základe požiadavky od príslušného 
vedúceho zamestnanca), 

II. Požiarna ochrana 

 vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na 
odstránenie, 
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 organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi, vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, 

 zastupovanie pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru, 

 riadenie činnosti protipožiarnych hliadok a iných zamestnancov poverených plnením úloh na 
úseku ochrany pred požiarmi, 

 vykonávanie školení a odbornej prípravy zamestnancov o ochrane pred požiarmi 
v predpísaných termínoch, resp. priebežne pri nástupe nových zamestnancov, 

 posudzovanie požiarnych nebezpečenstiev v objektoch a návrh príslušných opatrení, 

 zabezpečovanie vykonávania kontrol požiarnotechnických zariadení, 

 konzultačné a poradenské služby v oblasti PO, 

 zmapovanie bezpečnostného značenia a značenia vo vzťahu k ochrane pred požiarmi (na 
základe poskytnutých informácií), 

 

 určenie miest a činností so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a spracovanie príslušnej 
dokumentácie pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru (požiarny poriadok), 

 

 návrh opatrení ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,  
 

 spracovanie ostatnej dokumentácie  ochrany pred požiarmi   v rámci štandardnej podoby 
systému v prípade potreby (napr. požiarne poplachové smernice, postup pri riešení 
pracovných úrazov, zodpovednosti vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov, mimo 
špeciálnych materiálov, ktoré sa objednávajú zvlášť, napr. projektová dokumentácia (riešenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby).  

 

Preventivár obce  - Zákon č. 314/2001 Z. z -  § 9  – odst. 5   

 organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci, 

 školenie kontrolných skupín, 

 vypracovanie  dokumentácie ochrany  pred požiarmi  obce  okrem  dokumentácie mestskej 
hasičskej  jednotky, 

 vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci. 

Preventívne protipožiarne  kontroly sa budú vykonávať  podľa Zákona č. 314/2001 Z. z.-  § 24 – odst. 1: 
a/  v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny   požiarny 
dozor okresné riaditeľstvo HaZZ  Rožňava  (cca 600 podnikateľských subjektov) 

b/ v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo        
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb  v meste Rožňava. 

III. Pracovná zdravotná služba  

Predmetom zákazky v tejto oblasti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti pracovnej zdravotnej 
služby  v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a následnej 
novelizácie č. 204/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2014 a to najmä:  

 aktualizácia vypracovanej dokumentácie, 

 hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobov vykonávania práce z hľadiska 
ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,  

 zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 
kombinované účinky na zdravie,  

 hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľanie sa 
na vypracovaní posudku o riziku, navrhovanie opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika - 
1x ročne, v spojení s pravidelnou následnou kontrolou bezpečnosti práce a ochrany pred 
požiarmi,   
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 vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík , 

 podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany 
zdravia,  

 poskytovanie primeraného poradenstva  verejnému obstarávateľovi a zamestnancom pri :  
a./ plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 
pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 
b./ ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo 
technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,  
c./ ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a 
ergonómii,  

 vypracúvanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, týkajúce sa zlepšovania 
pracovných podmienok a vyhodnocovanie nových zariadení a technológií zo zdravotného 
hľadiska,  

 poskytovanie informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania 
zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,  

 vypracovanie prevádzkových poriadkov a ich predkladanie príslušnému regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva na schválenie,  

 následná aktualizácia dokumentácie v prípade zmeny predpisov alebo pracovných podmienok 
na pracovisku,  

 zastupovanie a zodpovednosť pri kontrolách Inšpektorátu práce a ďalších inštitúcií,  

 vyšetrovanie a administrovanie pracovných úrazov zamestnancov obstarávateľa,  

 všetky ďalšie činnosti úlohy a činnosti vyplývajúce zo Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a následnej novelizácie č. 204/2014 Z. z.  
 

Ostatné požiadavky verejného obstarávateľa: 
Technik bezpečnosti práce  musí osobne minimálne dva krát v kalendárnom mesiaci vykonať školenie 
bezpečnosti  a  ochrany zdravia pri práci ďalej osobne aspoň raz mesačne vykonávať kontrolu 
dodržiavania predpisov bezpečnosti práce a požiarnej ochrany  v prevádzkach Materských škôl, jedální 
vrátane všetkých objektov v majetku a správe mesta.  
V každom mesiaci / 32 hodín/  musí byť  prítomný. Okrem tohto prac. času musí byť operatívne k 
dispozícii a vykonávať dvakrát mesačne aj námatkovú kontrolu na požitie alkoholu a omamných látok 
vo viac smennej prevádzke na pracoviskách Mestského úradu v Rožňave. 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  
Neuplatňuje sa.  
II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  do 10 dní od čiastkovej objednávky 

II.5. Možnosť rozdelenia 
zákazky :  

Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE 

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE 

II.6.  Predloženie variantných 
riešení : 

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, takéto  
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

II.8.  Mena : EUR 
 

II.9.  Spôsob určenia ceny : 
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.  

9.2 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to 
v cenovej ponuke. 
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9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním 
predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie 
predmetu zákazky. Cena sa stanovuje na obdobie 24 mesiacov. 

9.4  Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 
ktoré  nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej 
stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.  

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve. 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
2.1  Dátum : najneskôr do 27.04.2017 
2.2  Čas :       najneskôr do 08:00 hod. 

III.3.  Predloženie ponuky: 
3.1  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 

adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a  adresou verejného 

obstarávateľa,  menom  a  adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a  heslom „ Bezpečnosť práce“ 

3.2  Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s  uvedením ceny za  zákazku, doklady a dokumenty podľa 
bodu IV. 

3.4  Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje  cenové ponuky  predkladali na tlačive, 

ktorá  je  pripojená  k  Výzve  na  predmetnú  zákazku. (Príloha č. 1) 

Ponuky  predložené  na  iných  tlačivách  nebudú  akceptované,  a budú  zo  súťaže  vylúčené!! 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 31.05.2017 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:      19 000,00 

 

IV.  Podmienky účasti  - obsah ponuky   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :  
1.1 Na splnenie  podmienok  účasti  musí  uchádzač predložiť  kópiu   dokladu  o  oprávnení poskytovať 
službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená. 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa. 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :    

 osvedčenie bezpečnostného  technika (BT), alebo  autorizovaného bezpečnostného  technika 
(ABT) v súlade s § 21 a § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. , 

 oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, 

 oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, 

 osvedčenie 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, 

 oprávnenie preventivára obce, 

 oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v súlade s platnými právnymi 
predpismi ,   

          Uchádzač predkladá fotokópie všetkých  dokladov. 
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IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Uchádzač predloží: 
 4.1.  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, 

4.2.  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,  

4.3.    4.3. Čestné prehlásenie uchádzača, že  naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že  
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

V. Obchodné podmienky 

V. 1. Obchodné podmienky:  
1.1  Poskytnuté služby na jednotlivých zariadeniach a v objektoch vo vlastníctve mesta a v objektoch 
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, budú konzultované  verejným obstarávateľom,  

1.2  Vykonávanie školenia požiarnej ochrany a bezpečnosti práce pre pracovníkov vykonávajúcich  
aktivačné práce a projektov zamestnanosti, zamestnancov Mesta Rožňava  budú   uskutočnené v  
zmysle   platných   právnych   predpisov  a   požiadaviek    verejného obstarávateľa, 

1.3  Faktúra za poskytnuté služby bude vystavená mesačne, na ktorom  oprávnený zástupca odberateľa  
podpisom potvrdí prevzatie , prílohou faktúry musí byť dodací list s rozpisom služieb uskutočnených v 
danom mesiaci potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.  

V.2 .  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
2.1 Predmet zákazky bude financovaný   z   rozpočtu   verejného    obstarávateľa  pričom preddavky 
nebudú poskytnuté.  
2.2 Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.  
2.3 Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy. 
2.4  Faktúru zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava. 

 

VI.  Vyhodnotenie ponúk  

VI.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena 
 

VI.2.  Spôsob hodnotenia :  
2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH a  ostatné  
požiadavky na predmet zákazky. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti 
uvedené vo výzve.  

2.2 Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať 
celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.  

2.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v  prípade jej 
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude  prekračovať výšku finančných 
prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.  

2.4  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8) písm. b) zákona č.343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní podať námietky.  
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VI.3. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  
3.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk.  

3.2 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že  prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu, ostatným 
pošle oznámenie, že  neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

3.3 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom. 

3.4 Otváranie predložených ponúk bude neverejné. 

3.5 Úspešný uchádzač do troch pracovných dní predloží návrh Zmluvy. 

 

VII.  Spôsob vzniku záväzku  

VII.1.  Zmluva o poskytovaní služieb : 
1.1  Platnosť zmluvy:  24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy . 

 

VIII. Doplňujúce informácie 

VIII. 1 Ďalšie informácie : 
1.1  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne  
t. j. e-mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   
verejneobstaravanie@roznava.sk .   

1.2  Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  
a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o  vysvetlenie, informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).   

1.3   Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie o  doručení 
každej   e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  
považované  za  preukázanie  doručenia.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Návrh na plnenie kritérií 
/Návratka/ 

Číslo zákazky :  21/2017/Ka 

Názov zákazky : Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a 
pracovnej zdravotnej služby 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno, názov uchádzača : 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

IČO: DIČ : IČ DPH : 

Kontaktná osoba : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Návrh uchádzača na plnenie kritérií  

P.č. 

Názov Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Cena v €  
bez DPH 
 na 1 rok 

Cena v € 
vrátane DPH 
na  1 rok 

Cena v € 
 bez DPH 
na 2 roky 

Cena v € 
vrátane DPH 

 na 2 roky 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci     

2. Požiarna ochrana     

3. Povinná zdravotná služba      

Cena celkom :     

 

 Zmluvné ceny predmetu zákazky obsahujú všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so  
      zabezpečením zákazky. 
 Ceny uvádzať v EUR , maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky) 

 

V ………………………. dňa .........................   

      

 ..........................................……....……………………...……………      

                                                                                          Meno, priezvisko, titul štatutárneho orgánu zástupcu   
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Príloha č. 2 – Vzor čestného prehlásenia 

 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

 

 

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) ......................................................................................................... 

vyhlasuje, že: 

 
- súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie zákonných služieb 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby“, 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, 

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

- nie je vedený v  Zozname negatívnych hodnotených Dodávateľov (blackliste) elektronického trhoviska 

ani v zozname spoločností so zákazom účasti  vo verejnom obstarávaní, 

- 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, 

- 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.)  

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

V ………………………. dňa .........................   

 

      

 ..........................................……....……………………...……………      

                                                                                                  Meno, priezvisko, titul štatutárneho orgánu zástupcu   

 

 


