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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky 
v zmysle § 9 ods. 9 

 

 

VÝZVU 
na predloţenie ponuky 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Ţupné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Silvia Hanová 

Telefón: 02/20441873 

Elektronická pošta: silvia.hanova@upsvr.gov.sk 

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

„Zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie.“ 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,- EUR bez DPH 
 
4. Druh zákazky, kategória služby a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 
Zákazka na dodanie sluţby 
 
Hlavný slovník CPV: 50413200-5 Oprava a údrţba protipoţiarnych zariadení 
 
5. Opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je poskytovanie sluţieb na vykonávanie pravidelných technických kontrol, 

odborných prehliadok a odborných skúšok poţiarnotechnických zariadení EPS a vykonávanie ich 

opráv a údrţby v objekte Ţupné nám. 5-6. v Bratislave. Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred poţiarmi (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej 

prevencii je prevádzkovateľ poţiarnotechnického zariadenia povinný zabezpečiť vykonávanie jeho 

pravidelnej kontroly, prehliadky, opravy a údrţby osobou s odbornou spôsobilou v súlade s vyhláškou 

MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej poţiarnej signalizácie, podmienky 

jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. 

z.“), príslušných STN, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa povaţujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Pravidelné technické kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a údrţby sa budú 

vykonávať v objekte Ţupné nám. 5-6 v Bratislave. Prehľad inštalovaných zariadení EPS v objekte 

Ţupné nám. 5-6 je uvedený v prílohe č. 2. Pravidelné kontroly, odborné prehliadky, odborné skúšky sa 
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budú vykonávať podľa § 15 vyhlášky č. 726/2002 Z. z. Pravidelná kontrola zariadenia EPS sa bude 

vykonávať mesačne, štvrťročne a ročne.  

 
Predmet zákazky sa bude realizovať na pravidelnej mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze: 
 

 vykonávať pravidelné mesačné kontroly zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. 
§ 15 ods. 2 písm. (mesačne) – 8 x ročne mimo mesiaca ročnej kontroly a štvrťročných 
kontrol, 

 vykonávať pravidelné štvrťročné kontroly zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. 
z. § 15 ods. 2 písm. c) (štvrťročne) – 3 x ročne v mesiacoch apríl, júl a október, 

 vykonávať pravidelné ročné kontroly zariadenia EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.    § 
15 ods. 2 písm. d) (ročne) – 1 x ročne v mesiaci január. 

 
6. Splnenie podmienok účasti: 
 

 Uchádzač vyplní prílohu č. 1 „Tabuľka na ocenenie“ 

 Uchádzač musí s cenovou ponukou predloţiť fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení 
podnikať v predmete zákazky podľa bodu 5 tejto výzvy.   

 Úspešný uchádzač následne predloţí originál alebo úradne overenú kópiu tohto dokladu.  

 K predmetnej zákazke verejný obstarávateľ vyţaduje, aby vykonávanie pravidelných kontrol, 
odborných prehliadok, odborných skúšok, opravy a údrţbu vykonávala len odborne spôsobilá 
fyzická osoba s osobitným oprávnením na výkon kontroly EPS, ktorá má výrobcom EPS 
vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na kontrolu EPS v zmysle § 11  ods. 9 
Zákona č. 341/2001 Z. z. v spojení s § 35 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. 

 
7. Lehota a miesto plnenia:     
 
Predmet zákazky sa bude realizovať na pravidelnej mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze.  

 Pravidelné mesačné kontroly na zariadeniach EPS sa budú vykonávať v zmysle § 15 ods. 2 
písm. Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.  

 Pravidelné štvrťročné kontroly sa budú v zmysle § 15 ods. 2 písm. c) Vyhlášky č. 726/2002 Z. 
z. vykonávať osem krát ročne mimo mesiaca ročnej kontroly tri krát ročne v mesiacoch apríl, 
júl a október.  

 Pravidelné ročné kontroly na zariadeniach EPS sa budú v zmysle § 15 ods. 2 písm. d) 
Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. vykonávať jeden krát ročne v mesiaci január. 

 
Miestom realizácie a dodania predmetnej sluţby  je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 
pracovisko Ţupné námestie č. 5-6. 

 
8. Cena a spôsob určenia ceny: 
 
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s celým predmetom zákazky          
(viď príloha č. 1 „Tabuľka na ocenenie“).  
 

 cena za vykonanie mesačnej skúšky činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie na 
zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy, 

 cena za vykonanie štvrťročné skúšky činnosti EPS a súčasne vykonanie revízie na 
zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy, 

 cena za vykonanie ročnej odbornej skúšky činnosti EPS a súčasne vykonanie 
revízie na zariadení EPS a vyhotovenie revíznej správy 

 cena za vykonanie servisného zásahu /hod./osoba 

 kilometrovné 
 

Dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH vyznačí túto skutočnosť v cenovej ponuke. 
Uchádzačovi sa umoţňuje predloţiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle bodu 5 výzvy. 
Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa sluţby (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. 

 
9. Variantné riešenia 

 
Uchádzačom sa neumožňuje predloţiť variantné riešenie vo vzťahu k poţadovanému riešeniu. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia/brané do úvahy. 
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Ponuku predložte v lehote:              do 19.07.2013 do 12.00 hod. 
Poštou alebo osobne na adresu :   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

     Odbor verejného obstarávania 
     Mgr. Silvia Hanová 
                                   Ţupné námestie 5-8 
                                   812 67 Bratislava 
 

alebo e-mailom na adresu:   silvia.hanova@upsvr.gov.sk 
 

Označenie ponuky:  
Heslo: „Zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie - N E O T V Á R A Ť“ 
 
Za včas doručenú ponuku sa povaţuje ponuka doručená do 19.07.2013 do 12.00 hod.  
do podateľne Ústredia PSVR alebo na vyššie uvedený email. 

 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najniţšej ceny. Ponuku uchádzača s najniţšou cenou, ktorý 
splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa cena celkom 
za celý predmet zákazky, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 
Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom. 
 

11. Vyhradenie práva: 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 
a) zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky v prípade, ţe sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému uchádzačovi, 
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, ţe predloţené cenové ponuky budú vyššie ako je 
výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude pouţitý postup 
zrušený, 
c) nevybrať ani jednu ponuku v prípade, ţe ponuky nebudú zodpovedať poţiadavkám verejného 
obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač. 

 
 
 
 

     Mgr. Kristína Tóthová 
poverená zastupovaním riadením  

Odboru všeobecnej správy 
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Príloha č. 1 
 

Tabuľka na ocenenie 

Jednotlivé položky 
cenovej ponuky 

Frekvencia opráv Cena bez DPH Sadzba DPH Cena bez DPH 
Cena celkom (podľa 

počtu opakovaní) 

Mesačné kontroly 8x     

Štvrťročné kontroly 3x     

Ročné kontroly 1x     

Servisný zásah -     

Kilometrovné -     

Cena celkom  
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Príloha č. 2  
 

Úkony potrebné pri revíziách poţadovaných zariadení : Bez cien náhradných dielov a prác na opravu zariadení. 

(1/4 - štvrťročná skúška činnosti, R - pravidelná ročná revízia) 

 

Požiarna ústredňa (LOOP - 500) 

-očistenie povrchu ústredne - 1/4, R 

-kontrola neporušenosti izolácie vodičov - R 

-kontrola spájkového a skrutkového pripojenia vodičov - R 

-elektrická kontrola diagnostických funkcií ústredne pri napájaní zo siete a z akumulátora - 1/4, R  

-kontrola optickej a akustickej signalizácie slučiek pri poţiari, poruche a v kľude- 1/4, R 

-kontrola funkcie ústredne pri logickej väzbe (ak je naprogramovaná) 

-fyzická kontrola akumulátora- 1/4, R 

-test akumulátora - R 

-kontrola optickej a akustickej signalizácie ovládacieho panelu ústredne, 

-prípadne tabla - 1/4, R 

-kontrola pamäte udalostí - 1/4, R 

-vyčistenie dosky plošných spojov a spojovacích bodov v ústredni - R 

-kontrola zápisov v prevádzkovej knihe (porovnanie s pamäťou udalostí) - 1/4, R 

 

Požiarny hlásič automatický  

-prepnutie hlásiča do reţimu test - 1/4, R 

-funkčná skúška testovacím plynom - 1/4, R 

-optická kontrola hlásiča, prípadné vyčistenie hlásiča- 1/4, R 

-vypnutie hlásiča z reţimu test- 1/4, R 

 

Tlačítko hlásenia požiaru        

-prepnutie hlásiča do reţimu test- 1/4, R 

-otvorenie tlačítka- 1/4, R 

-preskúšanie funkcie tlačítka- 1/4, R 

-vyaretovanie tlačítka- 1/4, R 

-optická kontrola tlačítka, prípadné vyčistenie tlačítka- 1/4, R 
-zatvorenie tlačítka- 1/4, R 
-vypnutie tlačítka z reţimu test- 1/4, R 


