
Mesto Rožňava 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 

 
Číslo :  04/2015/Ka 
 
1. Predmet zákazky :  Komplexné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
                                      pred požiarmi 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mesto Rožňava 
Šafárikova č. 29 
048 01 Rožňava 
IČO: 00328758, DIČ: 2020937116 
Kontakty: telefón: +421 58 7773256; 0918 792 949  
e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
Vo veciach technických:  Mgr. Mária Fábiánová; Ján Lázár 
Telefón : 058/7773 321, 0917 598 300; 7773287; 0918792937 
e-mail: maria.fabianova@roznava.sk;  jan.lazar@roznava.sk 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

            Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb  zamerané na bezpečnosť a 
ochranu 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 OPP.  

            Verejný obstarávateľ záujemcom doporučuje obhliadku miesta poskytnutia služieb na 
predmetnú zákazku. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. 
Záujemca si môže telefonicky  dohodnúť obhliadku miesta poskytnutia služieb na 
predmetnú zákazku. 

 

     CPV kód 71317200 – 5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci  
                     75251100 – 1 Požiarnické služby  
 
4.Rozsah  činnosti:  

4.1.Technik požiarnej ochrany 
 - objekty  - MsÚ , Radnica , materské školy, mestské  bytové domy a ostatné objekty vo  
vlastníctve mesta - Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
Podmienky-  osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon technika PO. 
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4.2.Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- objekty – MsÚ , Radnica, materské školy a ostatné objekty vo vlastníctve mesta  
 Zákon č. 124/2006 Z. z v znení neskorších predpisov,   

Podmienky-  osvedčenie o odbornej spôsobilosti – technik BOZP, 
 -  oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, 
 -  oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby. 

  
4.3. 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 v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých 

nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ  Rožňava  (cca 400 

podnikateľských subjektov)v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem 

bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb    v  meste Rožňava. 

Podmienky- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon technika PO alebo osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti preventivára obce. 
 
4.4. Vykonávanie školenia  požiarnej ochrany a BOZP 
- pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce a projektov zamestnanosti, zamestnancov 
Mesta Rožňava. 
 
4.5. Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 
- MsÚ , Radnica , materské školy, mestské bytové  domy -  Vyhl. č. 719/2002 Z. z.  

Podmienky- oprávnenie na kontrolu a opravu HP výrobcov:  Kodreta, Neuruppin, Ivex, 
Červinka, Kovoslužba, Sacep.  
 - oprávnenie na odborné prehliadky  a  skúšky, tlakové zariadenia skupina A d) a skupina 
 B d) 

 
4.6. Kontrola hydrantov  
- MsÚ, Radnica, materské školy, mestské bytové domy a budovy v majetku mesta 
Rožňava,  -  Vyhl. č.  699/2004 Z. z.  
 

5. Lehota trvania zákazky: 24 mesiacov 
 
6. Lehota na predkladanie ponuky:  

do 18.02.2015, do 11.00 hod. 

- doručenie poštou na adresu : Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,  alebo 
osobne na tú istú adresu. Obálku označte : „BOZP“.  Neotvárať! 

- cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (nevzťahuje sa na  český jazyk) a v 
EUR. 



 
7.  Predpokladaná cena predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Predpokladaná cena predmetu zákazky:  17 000,- € bez DPH 
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- cena predmetu zákazky bez DPH  

- DPH  

- cena predmetu zákazky s DPH  
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné 
a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením 
predmetu zákazky.  
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o predpokladanej navrhovanej cene. 

 
8.Obsah ponuky  
    Ponuka obsahuje:  

a) ponuku na celý predmet zákazky na formulári č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“  
b)   doklady podľa bodu 12 
 

9.  Kritérium hodnotenia: 
     Najnižšia cena celkom za predmet zákazky. 

 
10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
      Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet  zákazky. 

 
11. Variantné riešenia: 
      Nepripúšťajú sa. 

 
12. Podmienky účasti : 
      Osobné postavenie uchádzačov: 

a)Uchádzač predloží : 
  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 ), 

 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, 

 oprávnenie na kontrolu a opravu hasiacich prístrojov na uvedené typy HP v bode 4.5., 
 oprávnenie na tlakové skúšky  na nádob HP / bod 4.5./.  

 
 



b)Uchádzač  predloží: 
 čestné vyhlásenie ,  že  súhlasí  s  podmienkami  určenými  verejným  obstarávateľom, 
 vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov  predložených  v  cenovej 

ponuke, 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. 

 
13. Podmienky financovania:  

Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet  zákazky bude financovaný  
z  finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná 
bezhotovostným platobným stykom v  lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní  
odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi . 
 

14.  Vystavenie objednávky/objednávok  
     Verejný obstarávateľ  úspešným uchádzačom uzatvorí Zmluvu o dielo.  
 

15. Obchodné podmienky  

a)poskytnuté služby na jednotlivých zariadeniach a v objektoch vo vlastníctve mesta a 
v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, budú konzultované  
verejným obstarávateľom,  
b)vykonávanie školenia požiarnej ochrany a BOZP pracovníkov vykonávajúcich  aktivačné 
práce a projektov zamestnanosti, zamestnancov Mesta Rožňava  budú   uskutočnené 
 v  zmysle   platných   právnych   predpisov  a   požiadaviek    verejného obstarávateľa, 
c)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,  
d) faktúru zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava. 
 

16.  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. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

Návrh na plnenie kritérií 
Názov  zákazky:  Komplexné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a ochrany pred  
požiarmi 
 

Kritérium 
 

Cena bez DPH DPH 20% Cena vrátane DPH 

Výkon funkcie technika BOZP     
Výkon funkcie technika  OPP    

Výkon funkcie preventivára    

Spolu :    

Platca DPH   ÁNO / NIE(nehodiace sa preškrtnite) 

 

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Cena za  1 ks  
/s DPH/ 

 

Kontrola hydrantov  Cena za 1 ks 
/s DPH/ 

 

 
Predpokladaná hodnota zákazky na 24 mesiacov je : 17 000,00 € bez DPH (bod č.7 vo výzve) 
Ceny uviesť na celé obdobie trvania zmluvy  ( bod č. 5 vo výzvy )  

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. 
 

 

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

 

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

 

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

 

IČO : .................................................. 

 

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

 

Dátum : ............................................. 

 
 
 
 
 

            ........................................................................ 
              pečiatka,  meno a podpis uchádzača*)  
 

*)
Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok 



 
Príloha č.2 

 
Zoznam počtu  zamestnancov a objektov 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budovy MsÚ: 

1. Mestský úrad, Šafárikova 29 
2. Radnica, Námestie baníkov 32 
3. Materská škola, E. Rótha 4 
4. Materská škola, Štítnická 2 
5. Materská škola, Vajanského 6 
6. Materská škola, Pionierov 18 
7. Materská škola Kyjevská  14 
8. Materská škola Krátka 28 
 
 
 
 
 

 

Organizácia 
Počet 

zamestnancov 

Mestský úrad  67 

Mestská polícia 16 

MOS+ hmotná núdza 2 + 650 

Opatrovateľská služba 25 

Terény soc. pracovníci 7 

Chránené dielne 7 

Projekty 27 

MŠ Ernesta Rótha / ŠJ 14/6 

MŠ Kyjevská / ŠJ 18/4 

MŠ Štítnická / ŠJ 19/6 

MŠ Pionierov 8 

MŠ Vajanského / ŠJ 7/5 

MŠ Krátka  6 

MŠ s vjm Ernesta Rótha 3 

Spolu : 897 



 

                   Byty: 
    

                
                                      
  Adresa    Počet bytov                           

                            
                                  
1. Okružná 26 30 

             2. Okružná 28 30 

             3. Jovická 52 12 

             4. Jovická 54 12 

             5. Jovická 56 12 

             6. Jovická 58 12 

             7. Jovická 60 12 

             8. Jovická 62 12 

             9. Šafárikova 101 12 

             10. Čučmianska 22 5 

             11. Čučmianska 44 5 

             12. Krátka 30 5 

             13. Rožňava Baňa 173 14 

             14. Rožňava Baňa 174 3 

             15. Rožňava Baňa 175 7 

             16. Rožňava Baňa 176 2 

             17. Okružná 34 30 

             18. Okružná 36 30 

             19. Dúhová 1 30 

             20. Dúhová 3 30 

             21. Dúhová 5 30 

             22. Nadabula 254 6 

              

 

 

 

 

 

 


