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Zákazka s nízkou hodnotou  
 
 

V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž 
/služba/ 

 

realizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) podľa § 117 

 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

Predmet zákazky 

  

Zabezpečenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) 
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení 

neskorších zmien 
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ČASŤ A 
 

Správa, údržba a aktualizácia informačných technológií ÚMMS SAV 
 
1 ZÁKLADNÝ OPIS  

Výkon funkcie technika požiarnej ochrany, podľa Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane 
v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov a ďalších vykonávacích vyhlášok a predpisov z odboru ochrany pred 
požiarmi v rozsahu na všetkých pracoviskách ÚMMS SAV: 
 

        Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV – Pavilón mat. vied SAV 
              Dúbravska cesta 9/6319, areál SAV, Bratislava    
              1x mesačne 
 
              Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV – experimentálna hala 
              Dúbravska cesta 9, areál SAV, Bratislava    
              1x mesačne 

 
       Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

               Priemyselná 525, Žiar nad Hronom   
1x  za 3 mesačne 
 

 
 
 
2 Podrobný opis požadovaných služieb 

 
 
2.1   Aktualizácia vypracovanej dokumentácie o ochrane pred požiarmi priebežne   
      (v zmysle zmien v zákonných predpisoch a organizačných zmien v spoločnosti) 
 
2.2   Školenie zamestnancov  

2.2.1    školenia novoprijatých zamestnancov (podľa potrieb klienta)  
2.2.2    školenia vedúcich zamestnancov (1x za 24 mes.)  
2.2.3    školenia ostatných zamestnancov(1x za 24 mes.)  

 
2.3   Odborná príprava protipožiarnych hliadok  

2.3.1   odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska (1x za 12 mes.)  
2.3.2   odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok (podľa potrieb klienta)  

 
 
2.4     Výkon činnosti technika požiarnej ochrany  

2.4.1   organizovanie a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred        
           požiarmi a pravidelné vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,   
2.4.2   riadenie činnosti protipožiarnych hliadok po odbornej stránke  
2.4.3   určovanie protipožiarnej bezpečnosti pri zmene a užívaní stavieb  
2.4.4   určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  
2.4.5   určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným   
           nebezpečenstvom vzniku požiaru  
2.4.6   príprava a vyhodnocovanie cvičných protipožiarnych poplachov  
2.4.6   odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti ochrany pred požiarmi  
2.4.7   sledovanie vykonávania kontrol hasiacich prístrojov a kontrol požiarnych vodovodov  
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2.5     Aktuálne  úlohy, ktoré technikovi PO vyplývajú z platnej legislatívy počas zmluvného obdobia. 

 
 
 
3 DOBA PLNENIA   

3.1 Od 01.03.2020 . 

 

ČASŤ B. 

SPÔSOB URČENIA CENY 

1 Cena za predmet zákazky podľa časti A.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY musí byť stanovená v zmysle 
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 
ktorou sa tento vykonáva. 

 
2 Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu za predmet zákazky, vrátane odplaty za práva 

akéhokoľvek duševného vlastníctva súvisiaceho s nadobudnutím predmetu zákazky a licencií, 
dopravy na miesto inštalácie, inštalácie, uvedenia do prevádzky na mieste plnenia a základného 
zaškolenia obsluhy verejného obstarávateľa a predvedenie funkčnosti zariadenia a dokumentácie 
potrebnej na prevádzku a údržbu zariadenia (pokiaľ sú tieto súvisiace služby s predmetnou 
Časťou predmetu zákazky požadované).. 

 
3 Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie 

konečnej ceny, ktorú by verejný obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade 
úspechu jeho ponuky v súlade s platným právnym spôsobom verejného obstarania 
upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na kúpu predmetu zákazky. Nižšie 
uvedený režim je ilustratívny, pričom v prípade odlišnej právnej úpravy účinnej v čase 
hodnotenia ponúk bude vždy pri ich hodnotení použitá takáto platná právna úprava 
(respektíve jej prevládajúca interpretácia).   

 
4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú celkovú 

cenu, ako aj jednotkové ceny podľa tejto časti v zložení: 
 
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
b) sadzba DPH a výška DPH, 
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
d) za jednotlivé pracoviská podľa časti  A / 1 

 
Hodnotená bude cena vrátane DPH.  

 
5 Ak uchádzač z Európskej únie nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, 

uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 
K takto navrhovanej zmluvnej cene bez DPH komisia na vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku 
DPH, ktorú by verejný obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný zaplatiť podľa § 7 
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Hodnotená bude cena vrátane DPH. 

 
6 Ak ponuku predloží uchádzač z tretieho štátu, ktorý sa nenachádza na území Európskej únie 

a nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike a vzťahuje sa na neho iný daňový 
režim,  zmluvnú cenu uvedie v súlade s týmto režimom, vrátane uvedenia osoby povinnej zaplatiť 
DPH a referencie na príslušnú právnu úpravu (napríklad medzinárodná zmluva a národný 
vykonávací predpis). Hodnotená bude cena stanovená súčtom navrhovanej zmluvnej ceny 
a všetkých daní a platieb, ktoré by verejný obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný 
zaplati. 


