
 Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu poskytnutia služieb 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 7/2013   
 (ďalej len „ zákon”) 

 
 
 
1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave  
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: Ing. Viera Vančová, PhD.  – poverená vedením odboru priemyselného   
                                                                                      parku a inovačných procesov 
     Mgr. Matúš Béreš – odbor priemyselného parku a inovačných procesov 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 
Číslo: 3 
Telefón: 033/3236381 
Fax: 033/3236400 
Elektronická pošta: matus.beres@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky (práce):  
          „Požiarna ochrana – MP a TP Trnava“ 

                                                        
3. Miesto vykonania služieb :  
 

Trnava- Mestský priemyselný a technologický park, Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
 

4.     Predmet a rozsah zákazky:     
          

Predmetom zákazky je vykonávať periodické kontroly a tlakové skúšky požiarnych vodovodov 
(podľa vyhlášky 699/2004); kontrolu, skúšky, opravy a plnenie prenosných hasiacich 
prístrojov(podľa Vyhlášky 719/2002); údržba a servis požiarnych uzáverov (podľa Vyhlášky 
478/2008); zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri prác 
(podľa všeobecne záväzných právnych predpisov oblasti požiarnej ochrany) v Mestskom 
priemyselnom a technologickom parku Trnava.  
 
Celkový počet zariadení (orientačne): 

 Hydranty:  13 kusov 

 Hasiace prístroje: 
- Práškové  58 kusov   
- CO2   13 kusov 

 Požiarne uzávery: 32 kusov ( SO 01) + 12 kusov ( SO O2 ) 
  
Minimálny rozsah zákazky : 
Hydranty: - /1x ročne/ 

 kontrola požiarnych vodovodov 

 servis požiarnych vodovodov - / nástenných hydrantov / 

 odstránenie zistených závad pri kontrole požiarnych vodovodov, s doplnením 
chýbajúceho prípadne vyradeného hydrantového príslušenstva, 

Hasiace prístroje: - /1x ročne/ 

 servis a kontrola všetkých prenosných hasiacich prístrojov /ďalej len „HP“/, 

 opravu nefunkčných a prípadné naplnenie prázdnych HP, 

 odstránenie závad zistených pri kontrole HP, v prípade potreby zabezpečiť prípadné 
dodanie nových prenosných hasiacich prístrojov, 

 tlakové skúšky nádob hasiacich prístrojov, 

 dodanie ostatného požiarneho materiálu podľa požiadaviek objednávateľa 
 

http://www.trnava.sk/


Požiarne uzávery: - /1x ročne/ 

 vizuálna prehliadka požiarneho uzáveru 
 vybavenosť požiarneho uzáveru vrátane jeho neporušenosti 
 úplnosť označenia miesta inštalácie požiarneho uzáveru 
 súlad typu inštalovaného požiarneho uzáveru s návrhom typu požiarneho 

uzáveru v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak sa riešenie vyžadovalo 

 skúška funkčnosti požiarneho uzáveru bez použitia technickej podpory 
 ľahký chod pohyblivej konštrukcie požiarneho uzáveru pri jej zatváraní alebo 

otváraní 
 ľahký chod zatváracieho zariadenia a úplné uzatvorenie požiarneho uzáveru  
 ľahký chod koordinátora zatvárania a správne poradie zatvárania krídiel 

požiarneho uzáveru 
 ľahký chod bezpečnostného mechanizmu, ak ide o dvere s požiarnou 

odolnosťou, dvere tesné proti prieniku dymu alebo dvere s požiarnou 
odolnosťou a tesné proti prieniku dymu 

 ľahký chod spúšťacieho mechanizmu alebo ovládacieho mechanizmu 
 odstránenie dopravovaného predmetu separačným zariadením 
 dodávka energie alebo hasiacej látky, ak sa požaduje 
 činnosť optickej signalizácie alebo zvukovej signalizácie, ak je časťou 

požiarneho uzáveru a oznamuje zmenu stavu požiarneho uzáveru 
 
Požiarna ochrana: - /1x ročne/ 

 vykonať školenie protipožiarnej hliadky právnickej osoby 

 vykonať preventívnu požiarnu prehliadku /každé 3 mesiace/ 

 vykazovanie činnosti, 

 vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 

 vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, 

 organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov 
 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: - /1x ročne/ 

 pravidelné prehliadky pracoviska a dodržiavanie BOZP 

 vykonávanie kontroly pracovísk a vypracovanie správ o stave BOZP, 

 navrhovanie nápravných opatrení na zaistenie BOZP,, 

 navrhovanie nápravných opatrení v oblasti BOZP, 

 zastupovanie pri kontrolách ŠOD – štátny odborný dozor, 

 preškoľovanie na práce vo výškach zamestnancov,  

 sledovanie vykonávania odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických 
zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., 

 poradenská činnosť a odborná pomoc pri zaisťovaní odborných prehliadok podľa 
vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o zaistení bezpečnosti práce na vyhradených 
technických zariadeniach, výchove a vzdelávaní zamestnancov s nutnou odbornou 
spôsobilosťou pre obsluhu vyhradených technických zariadení, opravách vyhradených 
technických zariadení MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o zaistení bezpečnosti práce na 
vyhradených technických zariadeniach, 

 
 

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :             01.02.2014 

ukončenie :          31.12.2016 
          
          
  
6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:   
 
         Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom v cene nie je zahrnutá 

cena materiálu, ktorý bude potrebný na vykonanie prípadnej opravy. Cena materiálu bude 



fakturovaná v predajných cenách podľa cenníka zhotoviteľa platného v čase dodania na základe 
cenovej ponuky, písomne odsúhlasenej objednávateľom. 

 
7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          
         Uchádzač predloží: 

 doklad o oprávnení podnikať – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované platné potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie alebo kópia 
živnostenského listu. Úradne overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred 
podpisom zmluvy o dielo. 

 osvedčenie na odbornú spôsobilosť - oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej 
činnosti k predmetu zákazky 

 odborná spôsobilosť - „osvedčenie“ v zmysle §24 revízny technik v zmysle vyhl. MPSVaR č. 
508/2009 Z.z 

                                                                                                                                                                                            
8.     Súťažné  podklady :  

1. výzva na predloženie ponuky + krycí list 
 

 Uchádzačom, ktorí prejavia záujem bude poskytnutá potrebná dokumentácia 
požiarnej ochrany v objektoch, ktorá im bude buď zaslaná elektronicky alebo si ju 
môžu osobne prevziať na  MsÚ, Odbor priemyselného parku a inovačných 
procesov, Hlavná 5, 917 01, Trnava. 

 Uchádzač pred vypracovaním ponuky je povinný vykonať fyzickú obhliadku 
dotknutých priestorov za účelom zoznámenia sa s ich skutkovým stavom, aby 
bolo z jeho strany možné prípadne doplniť Predmet a rozsah zákazky. Fyzickú 
obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou 
v bode č. 1 tejto Výzvy.  Po prijatí cenovej ponuky sa nebude víťaznému uchádzačovi 
pri fakturácii na práce nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo 
možné tieto služby zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta servisu.                                                            

  
9.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. podpísaný a potvrdený krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie v ročnej 

perióde, v  kalendárnych dňoch/ harmonogram servisov/ 
2. ponukový rozpočet- cenovú ponuku, ktorý vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

obhliadky miesta realizácie servisných prác a definovaných v  charakteristike 
vykonávaných služieb v tejto výzve (bude ako príloha č.1 k Servisnej zmluve)    

3. návrh obchodných podmienok servisnej zmluvy  
4. doklady podľa bodu č. 7 
5. minimálne tri referencie na poskytované služby v oblasti predmetu zákazky za posledné 

3 roky. Referencie musia byť potvrdené odberateľom, pokiaľ nie je možné 
z objektívnych dôvodov získať potvrdenie odberateľa, potvrdí referencie uchádzač 
prehlásením o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií, týkajúcich sa referencií.  
 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude tento 
uchádzač hodnotený. 

 
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 29.01.2014 do 10.00 hod. na MsÚ Trnava, 

Hlavná, č. 5, kancelária č. 381 alebo podateľňa MsÚ, Trhová 3, Trnava. 
 

Súťažnú ponuku doručí osobne alebo poštou v zalepenej obálke s heslom „Požiarna 
ochrana – MP a TP Trnava“ a na obálku uvedie NEOTVÁRAŤ! 

 
11.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 - najnižšia cena (vrátane DPH).  
 



 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky a uskutočnenej obhliadky miesta poskytovania služby. 

 
 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za služby bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky 
v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- s vybratým uchádzačom  si vyhradzuje právo rokovať o znení servisnej  zmluvy, ktorej 

návrh je obsahom ponuky, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať 
námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
 
 
Dátum: 21.01.2014 
 
 
 
 
 

Ing. Viera Vančová, PhD. 
poverená vedením odboru priemyselného 

                  parku a inovačných procesov 

 

 


