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

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona 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:   Ing.Ingrid Nikodemová 

Telefón: 02/20441705 

Elektronická pošta: ingrid.nikodemova@upsvr.gov.sk 

 

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

 

     „Poskytovanie vykonávania kontrol elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)   

v objektoch  ÚPSVaR, Župné námestie 5-6, Bratislava“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 11.100 - EUR bez DPH 

 

4. Kategória služby, Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Zákazka na poskytnutie prác  a služieb- kategória č.27 –Ostatné služby 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: CPV 31625200-5 Požiarne poplašné systémy 

 

5. Opis predmetu zákazky 

       Predmetom  zákazky je vykonávanie servisných prác, spočívajúcich vo vykonávaní 

kontrolnej a servisnej činnosti pre zabezpečenie akcieschopnosti elektrickej požiarnej 

signalizácie LOOP500 (ďalej len „EPS“) v zmysle §13,§14 a §15 Vyhlášky Ministerstva 

vnútra SR č.726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej 

prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch budov verejného 

obstarávateľa v Bratislave, Župné nám. č. 5-6, v nasledovnom rozsahu :  

 

5.1  vykonávanie pravidelných mesačných kontrol zariadenia EPS v zmysle      Vyhlášky                

č. 726/2002 Z.z., § 15 ods. 2 písm. b) (mesačne) – 8 x ročne mimo mesiaca ročnej 

kontroly a štvrťročných kontrol. 

5.2   vykonávanie pravidelných štvrťročných kontrol zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky                 

č.   726/2002 Z.z., § 15 ods. 2 písm. c) (štvrťročne) – 3 x ročne v mesiacoch január, 

apríl a október. 

5.3  vykonávanie pravidelných ročných kontrol zariadenia EPS v zmysle   Vyhlášky                      

č. 726/2002 Z.z., § 15 ods. 2 písm. d) (ročne) – 1 x ročne v mesiaci júl. 
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5.4  zabezpečenie školenia osôb vykonávajúcich obsluhu EPS a dennú kontrolu EPS na  

základe potreby verejného obstarávateľa. Predmetné činnosti ( obsluha a denná kontrola 

EPS ) môžu vykonávať len poučené osoby, zaškolené výrobcom alebo fyzickou osobou s 

osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie 

v zmysle Vyhlášky MVSR č. 726/2002 Z.z., § 15, odst. 2, písm. a). 

5.5   odstraňovanie porúch na zariadení EPS, zistených pri pravidelných kontrolách a aj mimo  

nich, na základe oznámenia verejného obstarávateľa.     

     5.6 vypracovanie zápisu o vykonaných kontrolách, ktorý musí byť zaznamenaný 

v prevádzkovej knihe EPS s dátumom vykonania, menom, priezviskom a podpisom 

zodpovednej osoby uchádzača, ktorá kontrolu vykonala. Ročná odborná prehliadka bude 

ukončená doručením  revíznej správy verejnému obstarávateľovi, najneskôr 15-ty 

kalendárny deň po ukončení mesiaca, v ktorom bola revízia vykonaná. 

5.7  vykonávanie servisnej činnosti na základe oznámenia verejného obstarávateľa o vzniku 

poruchy a vykonávanie pohotovostnej poruchovej služby tak, že uchádzač oznámi 

verejnému obstarávateľovi  telefónne číslo Non stop servis mobilu. 

 

6.    Splnenie podmienok účasti 

 Uchádzač musí predložiť: 

       - fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky 

v zmysle  bodu 5 tejto Výzvy. 

 

 Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na predmet zákazky, špecifikovaný v bode    

5. tejto Výzvy a ktorej predloha tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy.  

 

7. Lehota a miesto dodania predmetu zákazky 

 Termín dodania predmetu zákazky je stanovený na dobu určitú, a to  do 24 mesiacov odo 

dňa nadobudnutia účinnosti Servisnej zmluvy, alebo do vyčerpania finančnej sumy 

dohodnutej v predmetnej zmluve, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

Miestom poskytovania služieb v zmysle predmetu zákazky je Ústredie PSVaR, Župné 

námestie 5-6, 812 67 Bratislava. 

 

Úhrada za dodané služby bude realizovaná po predložení faktúry uchádzačom, so 

splatnosťou do 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

a to v nasledovnej štruktúre:  

 cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle 

bodu 5. tejto Výzvy a vo forme podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy  

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 

osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene, 

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke,  

 uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle bodu  

     č. 5 tejto Výzvy.  

 Náhradné diely budú účtované podľa aktuálne platného pevného cenníka úspešného  

     uchádzača. 
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9. Možnosť predloženia variantných riešení 

 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

riešeniu. 

 Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 

do vyhodnotenia ponúk. 

 

10. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 

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

predmetnej zákazky. 

      Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 12.05.2014 do 12.00 hod. 

       Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Odbor verejného obstarávania 

Ing.Ingrid Nikodemová 

Župné nám. 5-6 

812 67  Bratislava 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 - 6 

 

      Mailom na adresu:   ingrid.nikodemova@upsvr.gov.sk 

 

 Ponuky doručené poštou 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: „Poskytovanie vykonávania kontrol elektrickej požiarnej signalizácie 

(EPS)“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 12.05.2014 do 12.00 hod.  

do podateľne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Župnom námestí č. 5-6 alebo na 

vyššie uvedený email. 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
     Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou  

cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, že sa hodnotí  cena celkom (cena s DPH),  ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom.  

S úspešným uchádzačom bude na predmet zákazky uzatvorená Servisná zmluva. 

 

13.  Vyhradenie práva: 

        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená Servisná zmluva 

s úspešným uchádzačom,  

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

použitý postup zrušený, 
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3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša 

uchádzač. 

 

 

V Bratislave 05.05.2014 

 

                                                          ............................................ 

                                                                                                 Mgr. Kristína Trnavská 

                                                                                    riaditeľka odboru všeobecnej správy 

 

 

 

 

Vypracoval: ...............................                                 Posúdil: ................................ 

Ing. Ingrid Nikodemová     Mgr. Roman Mrva 
referent OVO       riaditeľ OVO 
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Príloha č. 1  k Požiadavke na zabezpečenie verejného obstarávania – Spôsob určenia ceny 

      Názov spoločnosti:  
 

      Nacenenie kontroly EPS. 
    

Typ kontroly *Cena bez DPH Cena s DPH  Počet kontrol Spolu bez DPH Spolu s DPH 

mesačná   0,00 € 8 0,00 € 0,00 € 

štvrťročná   0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 

ročná   0,00 € 1 0,00 € 0,00 € 

Cena spolu za rok: 0,00 € 0,00 € 

  

Cena spolu za 2 roky: 0,00 € 0,00 € 

      
            

      Nacenenie vykonávania školenia osôb vykonávajúcich obsluhu EPS a dennú kontrolu EPS na základe 
potreby objednávateľa. 

Alternatíva č.1 *Cena bez DPH Cena s DPH  

   Cena za školenie   0,00 € 
   

 
  

   

 
  

               

      Nacenie výkonu servisného zásahu ( odstarňovanie havarijných stavov, porúch ). 
 

 

*Cena bez DPH Cena s DPH  

   

Sadzba za hodinu práce 
  0,00 € 

 
 

  

       
Doprava 

*Cena bez DPH Cena s DPH  

   Sadzba za kilometer   0,00 € 
   

 
  

    


