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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na 

zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Župné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Trnavský 

Telefón: 02/20441707 

Elektronická pošta: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby s názvom: 

 

„ Verejné obstarávanie na vybrané služby pre objekt ÚPSVaR  

Župné nám. 5-6. v Bratislave a pre VUS Mlynky“ 

 
 Zákazka bude rozdelená do 7 – mich jednotlivých častí: 

 

 

1. Nastavenie horákov a meranie emisií ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

2. Odborná prehliadka a skúšky kalibrácie detektorov plynu v zariadeniach kotolní    

( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

3. Revízie plynových a tlakových zariadení a NTL kotolní  

( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

4. Kontrola a opravy hasiacich prístrojov ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

5. Servis plynových kotlov a 3 okruhov kotlovej regulácie a TUV  

( objekt VUS Mlynky ) 

 

6. Úradné skúšky tlakových a plynových zariadení ( objekt VUS Mlynky ) 

 

7. Vykonanie čistenia a kontroly komína ( objekt VUS Mlynky ) 

 

 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
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3. Druh zákazky, kategória služby a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Zákazka na poskytnutie služby 

 

Prioritná služba z prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

 

Kategória služby: 

  1 – Opravy a údržba  

19 – Služby údržby ciest a odvozu odpadu : kanalizačné a sanitárne služby 

 

CPV: 

Hlavný slovník: 

Hlavný predmet:  

1. Nastavenie horákov a meranie emisií ( objekt Župné nám. 5-6.) 

50531200-8 – Služby na údržbu plynových zariadení 

 

2. Odborná prehliadka a skúšky kalibrácie detektorov plynu v zariadeniach kotolní    

( objekt Župné nám. 5-6.) 

50413100-4 - Opravy a údržba zariadení na detekciu plynu 

 

3. Revízie plynových a tlakových zariadení a NTL kotolní  

( objekt Župné nám. 5-6.) 

71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy 

a technického poradenstva 

 

4. Kontrola a opravy hasiacich prístrojov ( objekt Župné nám. 5-6 ) 

74276100-5 – Kontrola hasiacich prístrojov 

 

5. Servis plynových kotlov a 3 okruhov kotlovej regulácie a TUV  

( objekt VUS Mlynky ) 

71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického 

poradenstva 

 

6. Úradné skúšky tlakových a plynových zariadení ( objekt VUS Mlynky ) 

71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického 

poradenstva 

 

7. Odborná prehliadka a odborná skúška komínového zariadenia na tuhé palivo         

( objekt VUS Mlynky ) 

90915000-4 čistenie pecí ( kotlov) a komínov 
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4. Opis predmetu zákazky 

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie verejného obstarávania na vybrané služby pre objekt 

ÚPSVaR Župné námestie 5-6. v Bratislave a pre objekt VUS Mlynky – Ústredie PSVR,  

053 76 Mlynky ( VUC Košice), Zákazka je rozdelená do 7-mich jednotlivých častí: 

 

1. Nastavenie horákov a meranie emisií ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

2. Odborná prehliadka a skúšky kalibrácie detektorov plynu v zariadeniach kotolní  

     ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

3. Revízie plynových a tlakových zariadení a NTL kotolní  

     ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

4. Kontrola a opravy hasiacich prístrojov ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 

5. Servis plynových kotlov a 3 okruhov kotlovej regulácie a TUV  

     ( objekt VUS Mlynky ) 

 

6. Úradné skúšky tlakových a plynových zariadení ( objekt VUS Mlynky ) 

 

7. Vykonanie čistenia a kontroly komína ( objekt VUS Mlynky ) 

 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 1: 

Nastavenie horákov a meranie emisií ( objekt Župné nám. 5-6.) 

  
Nastavenie horákov a meranie emisií ako aj nastavenie optimálneho spaľovacieho procesu 

pre 2ks kotlov THERM DUO 50 (T) a 3 ks kotlov RAPIDO GA 110/2/51 v objekte 

ÚPSVaR Župné nám. 5-6 v Bratislave v zmysle zákona č. 656/2004 Zb. o pravidelnej 

prehliadke plynových zariadení v súlade STN 070703. 

 

 

Cenovú ponuku na časť 1: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

 

  

ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 2: 

Odborná prehliadka a skúšky kalibrácie detektorov plynu 

v zariadeniach kotolní    ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 
Odborná prehliadka a skúšky kalibrácie detektorov plynu v zariadeniach kotolní v objekte 

ÚPSVaR Župné nám. 5-6 v Bratislave pre typ 2 snímačov úniku plynu GE 25 v zmysle 

normy STN 070703 a STN 378312. Podľa normy STN 070703 a STN 378312 je potrebné  

vykonať funkčnú skúšku zariadenia detekcie úniku CH4 a CO. Ako prevádzkovateľ plynovej 

kotolne sme povinní zabezpečiť vykonanie opakovaných úradných skúšok bezpečnostného 

zariadenia - snímačov plynu. 

 

Cenovú ponuku na časť 2: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 
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ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 3: 

Revízie plynových a tlakových zariadení a NTL kotolní  

( objekt Župné nám. 5-6) 
 

Odborná prehliadka NTL plynovej kotolne v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb – 2x. 

Prevádzkové revízie tlakových nádob stabilizovaných v zmysle vyhl. MPSVR č. 508/2009 

Z.z. a STN 69 0012 – 4x. Revízie a skúšky MaRZ plynu ( regulátor a plynomer ) v zmysle 

vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. a STN 38 6442 – 2 x. Revízie a skúšky horákov kotlových 

jednotiek v zmysle vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. -5x. Revízia NTL nadzemného plynovodu 

v zmysle STN 38 6405 – 2x. Kontrola tesnosti rozoberateľných spojov detektorom v zmysle 

STN 38 6405 – 55x. 

 
 

Cenovú ponuku na časť 3: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 4: 

Kontrola a opravy hasiacich prístrojov ( objekt Župné nám. 5-6.) 

 
Kontrola a opravy hasiacich prístrojov v súlade Zákona 314/2001 a vyhláška MV SR č. 

719/2002 Z. z. o pravidelnej kontrole hasiacich prístrojov v objekte ÚPSVaR Župné nám. 5-6 

v Bratislave  

 

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov (PHP):  46 ks 

Oprava PHP 10 ks 

 

Typové označenie PHP Názov výrobcu 

V 9 Real (15 ks) ALBECO 

S 5 H (2 ks) H 

S 5 (13) N 

6 P (1 ks) A 

6 Pa (2 ks) A 

PG 6 PDC (1 ks) N 

PG 6 EU (3 ks) N 

P 6 Te(9 ks) K 

 

kontrola hadicového zariadenia v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 o zabezpečení 

stavieb na hasenie požiaru v objekte ÚPSVaR Župné nám. 5-6 v Bratislave  

 

Kontrola hadicového zariadenia H 4 ks 

Tlaková skúška požiarnej hadice 4 ks 

 

Typové označenie hadicového 

zariadenia 

C – 52 (4 ks) 

 

 

Cenovú ponuku na časť 4: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 
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ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 5: 

Servis plynových kotlov a 3 okruhov kotlovej regulácie a TUV       

( objekt VUS Mlynky ) 

 
Servis plynových kotlov a 3 okruhov kotlovej regulácie a TUV v objekte ÚPSVaR 

vzdelávacieho a ubytovacieho strediska Mlynky  ÚPSVaR  v zmysle  vyhlášky MPSVR SR č. 

508/2009 Zb., vyhlášky STN EN 1775, TPP 077401   

Pre kotolňu vzdelávacieho a ubytovacieho strediska Mlynky požadujeme: 

servis plynových kotlov BUDERUS 2 ks, 

servis kotlovej regulácie BUDERUS, 

vykonanie ročného servisu plynových horákov, 

servis a kontrola zariadenia Weishaupt WG 30 F s vydaním protokolu 

 
Cenovú ponuku na časť 5: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

 

ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 6: 

Úradné skúšky tlakových a plynových zariadení  

( objekt VUS Mlynky ) 

 
Úradné skúšky tlakových a plynových zariadení v objekte ÚPSVaR vzdelávacieho a 

ubytovacieho strediska Mlynky  ÚPSVaR v zmysle  vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Zb., 

a podľa STN 690012.   

Pre kotolňu vzdelávacieho a ubytovacieho strediska Mlynky požadujeme: 

Odborná skúška: skúška tesnosti 

 

Jedná sa o tlakové nádoby: 

Expanzná nádoba Maxivarem LR  

Expanzomat REFLEX DT5 s membrámov 

 

 

Odborná prehliadka a skúška v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 718/2009 Zb: 

Bojler Buderus Logalux SU 1000 

Buderus Logano G 334 XZ 

 

Skúšku rozvodu plynu od HUP po spotrebiče 

 
 

Cenovú ponuku na časť 6: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

 

ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 7: 

Vykonanie čistenia a kontroly komína ( objekt VUS Mlynky ) 

 
Vykonanie čistenia a kontroly komína plynovej kotolne (2x kotol Buderus) v objekte  

ÚPSVaR -  vzdelávacieho a ubytovacieho strediska Mlynky z hľadiska bezpečnosti v zmysle 

vyhlášky MV SR č. 401/2007. 

 
Cenovú ponuku na časť 7: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 
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5. Cena a spôsob určenia ceny: 

 
- Záujemca vyplní tú časť cenovej ponuky, pri ktorej má záujem realizovať predmet 

zákazky 

 

Cenovú ponuku na časť 1: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

Cenovú ponuku na časť 2: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

Cenovú ponuku na časť 3: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

Cenovú ponuku na časť 4: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

Cenovú ponuku na časť 5: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

Cenovú ponuku na časť 6: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

Cenovú ponuku na časť 7: žiadame predložiť v štruktúre podľa prílohy č. 1 

 

- Dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH vyznačí túto skutočnosť v cenovej ponuke. 

 

 Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jeden, dva, viacero alebo všetky 

požadované celky (resp. časti), t.j. cenová ponuka nemusí byť komplexná. 

 

6. Miesto poskytnutia služby:  
 

Ústredie PSVaR , Župné nám. 5-6, Bratislava 

VUS Mlynky – Ústredie PSVR, 053 76 Mlynky ( VUC Košice) 

 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
 

 

1. Nastavenie horákov a meranie emisií  

( objekt Župné nám. 5-6.)............................................................ 540 EUR bez DPH 

 

2. Odborná prehliadka a skúšky kalibrácie detektorov plynu  

v zariadeniach kotolní ( objekt Župné nám. 5-6.)....................... 100 EUR bez DPH 

 

3. Revízie plynových a tlakových zariadení a NTL kotolní 

( objekt Župné nám. 5-6.)...........................................................1.200 EUR bez DPH 

 

4. Kontrola a opravy hasiacich prístrojov  

( objekt Župné nám. 5-6.) ........................................................... 350 EUR bez DPH 

 

5. Servis plynových kotlov a 3 okruhov kotlovej regulácie  

a TUV ( objekt VUS Mlynky ) ................................................... 340 EUR bez DPH 

 

6. Úradné skúšky tlakových a plynových zariadení  

( objekt VUS Mlynky ) ..............................................................1100 EUR bez DPH 

 

7. Vykonanie čistenia a kontroly komína 

 ( objekt VUS Mlynky ) ................................................................. 80 EUR bez DPH 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky celkom                               3.710 EUR bez DPH   

 

Ponuka, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu, bude vylúčená.  
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8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

 
  Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

9. Lehota poskytnutia služby  

 
        Verejný obstarávateľ požaduje kompletnú dodávku služby do 10 pracovných dní  

        (slovom desať) po prevzatí vystavenej objednávky víťazom zadávanej  

        zákazky od verejného obstarávateľa. 

 

10.   Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 

 
Finančné prostriedky budú hradené zo štátneho rozpočtu do výšky 100% predmetnej 

zákazky 

 

11.   Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní   
 

 Uchádzač musí s vyplnenou cenovou ponukou ( príloha č.1) doručiť aj fotokópiu 

aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať odbornú službu v predmete zákazky o ktorú 

sa uchádza.   

 

 

12.   Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 19.09.2013  do 10,00 hod 

 
 Ponuky sa predkladajú poštou alebo osobne do podateľne na adresu:   

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska 8 

812 67  Bratislava 

Pracovisko, Župné nám. 5 – 6, 812 67 Bratislava 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 -6, 812 67 Bratislava  
 

alebo e-mailom na adresu:    

michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 

uchádzača alebo miesta podnikania. 

 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ - N E O T V Á R A Ť“ 

Heslo súťaže: „Verejné obstarávanie na vybrané služby pre objekt ÚPSVaR Župné 

nám. 5-6. V Bratislave a pre objekt VUS Mlynky“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 19.09.2013 do 10,00 hod  

do podateľne Ústredia PSVR na Župnom námestí č. 5-6 alebo na vyššie uvedený 

email. 

Cenová ponuka, ktorá bude doručená prostredníctvom poštovej služby po lehote na 

predkladanie ponúk, bude vrátená uchádzačovi neotvorená.  
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13.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 

 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny celkom pre každú jednu časť osobitne 

(cena s DPH). Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, 

verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t.j, hodnotí sa cena za každú časť osobitne, 

ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 

 

Verejný obstarávateľ takúto ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese 

verejného obstarávania neuspeli. 

 

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

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke. 

 

Na predloženú cenovú ponuku, ktorú verejný obstarávateľ príjme od úspešného 

uchádzača, vystaví verejný objednávateľ objednávku. 
 

 Uvedená výzva sa nachádza na internetovej Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

www.upsvar.sk v profile verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upsvar.sk/
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Verejné obstarávanie na vybrané služby pre objekt ÚPSVaR Župné 

nám. 5-6. V Bratislave a pre objekt VUS Mlynky“ 

 
Príloha č.1 

 
 

  

V Bratislave, dňa 10.09.2013 

 

 

 

  

Položka 

Cena v      

EUR bez 

DPH 

Cena 

v EUR s 

DPH 

 
1. 

 

Nastavenie horákov a meranie emisií    

( objekt Župné nám. 5-6.) 
  

 

2. 

Odborná prehliadka a skúšky kalibrácie 

detektorov plynu v zariadeniach kotolní                         

( objekt Župné nám. 5-6.) 

  

 

3. 

Revízie plynových a tlakových zariadení 

a NTL kotolní ( Objekt Župné nám. 5-6.) 
  

 
4. 

Kontrola a opravy hasiacich prístrojov  

( objekt Župné nám. 5-6.) 
  

 

5. 

Servis plynových kotlov a 3 okruhov kotlovej 

regulácie a TUV ( objekt VUS Mlynky ) 
  

 

6. 

Úradné skúšky tlakových a plynových 

zariadení ( objekt VUS Mlynky ) 
  

 

7. 

Vykonanie čistenia a kontroly komína 

( objekt VUS Mlynky ) 
  


